
                                                                                                
 
 

تستعرض إمكانياتها ومقّوماتها الهائلة في تنظيم فعاليات دبي 

 وورلد" في مدينة برشلونة معرض "آي بي تي إم األعمال في

 

لجذب الفعاليات المكتب الرسمي  ،"فعاليات دبي لألعمال" يشارك: 2018 نوفمبر 28دبي، 

معرض "آي )دبي للسياحة( في  التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ،والمؤتمرات في دبي

األسبانية يوم الثالثاء  برشلونة، الذي إنطلقت فعالياته في مدينة (IBTM World)بي تي إم وورلد" 

استعرضوا أبرز المقّومات شركاء الذين العدد من إلى جانب  نوفمبر 29نوفمبر ويستمر حتى  27

ً رئيسياً في اقتصاد فعاليات األعمال التي تتمتع بها دبي والسيما في قطاع  الذي يعتبر مساهما

 اإلمارة.

 

 
 



                                                                                                
 
 

كثر من " في فيرا غران فيا"ويجمع المعرض السنوي المقام حالياً في  خبراء الألف من  15برشلونة أ

متخصص في مجال فعاليات األعمال على حدث ، ويعد أضخم والمتخصصين في هذا القطاع

 "فعاليات دبي لألعمال"ــمكتب لمهّمة ة المعرض منّص لهذا العام يقدم دورته مستوى العالم. وفي 

المستجدات الخاصة بهذا القطاع الحيوي في دبي، والذي يساهم  ثض أحدااستعر تمكّنه من 

. وتأتي مشاركة المعرفةالخبرات و  ، إلى جانب تبادلاقتصاد اإلمارةنمو وتعزيز  فيبشكل مباشر 

ته الترويجية السنوية التي تهدف إلى التفاعل مع "فعاليات دبي لألعمال" في المعرض ضمن أنشط

 .ةالعالميمؤتمرات جتماعات والاإلالدولي المتخصص في تنظيم  مجتمعال

 

 
 

 السياحية،المعالم والفنادق، عارضاً، يمثلون  27في المعرض "فعاليات دبي لألعمال"شارك مع وي

طيران  ومن بين المشاركينخطوط الطيران، وشركات إدارة الوجهات، و والحدائق الترفيهية،

كسبو   دبي. 2020اإلمارات، ودبي باركس آند ريزورتس، ومركز دبي التجاري العالمي، وا



                                                                                                
 
 

 

قال عصام كاظم، المدير التنفيذي وفي تعليقه على المشاركة في هذا المعرض الدولي المهم، 

ً  األعمال "يلعب قطاع فعاليات ي:لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجار ً حيويا ضمن دورا

مثل هذه مركز عالمي للمعرفة، وتعتبر المشاركة في كجهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي 

كما أن هذا  .من األمور األساسية لتحقيق هذا الهدف‘ مإي بي تي آ’معرض المعارض العالمية مثل 

من زوار األعمال من  للعديدالقطاع له مساهمة ملحوظة في اقتصاد اإلمارة، وذلك عبر استقطابه 

. تجارب مميزةب ويتمتعون ألول مرةون المدينة أولئك الذين يزورباإلضافة إلى ، شّتى أنحاء العالم

ستعراض اإلمكانيات هذا الحدث السنوي المهم فرصة الفعاليات دبي لألعمال في وتعتبر مشاركة 

منظمي مع المشاركة بفاعلية  كذلكالمدينة، وتتمتع بها التي  المتطورة والبنية التحتيةوالمشاريع 

هذا بحث فرص التعاون التي تسهم في تنمية إلى ، باإلضافة المؤتمرات وفعاليات األعمال الدولية

األهداف التي تتوج مشاركتنا من وهي وتؤكد على إلتزامنا نحو استمرار نموه وتطوره، القطاع، 

 .الناجحة في برشلونة"

 

ستضافة الناجحة لفعاليات اإلبعد م( إي بي تي آوتأتي مشاركة "فعاليات دبي لألعمال" في معرض )

، الذي عقد خالل الشهر الجاري في دبي "جتماعاتللجمعية الدولية للمؤتمرات واإل 57المؤتمر الـ "

من الخبراء والمتخصصين في مجال إقامة الفعاليات مشاركاً  1150 استقبلالمنطقة، وبألول مرة 

األعمال وأظهر  ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لفعالياتبما ساهم في دولة،  75والمؤتمرات من 

 اإلمكانيات الهائلة التي تشتهر بها المدينة في هذا المجال".

 

 ولقاءات جتماعاتإ المشارك لوفدوضمن مشاركة "فعاليات دبي لألعمال" في المعرض، يعقد ا

فعاليات لقاءات وتنظيم إلى جانب ، من مختلف أنحاء العالم محتملينالحاليين والمع الشركاء 

الضوء على كذلك . ويسلط دبيفي تعرّف على الشركاء الرئيسيين للتعارف تقدم للحضور فرصة 

وفود المدعوة والزيارات الميدانية التي تضمن الت، والتي 2018عام خالل وأنشطته زاته نجاإ



                                                                                                
 
 

للجوالت الترويجية واألنشطة التي ينظمها حول  كذلك البرنامج السنوي، وتستضيفها المدينة

 العالمية.  والفعاليات التجارية  العالم، بما فيها المشاركة في المعارض

 

ي فازت باستضافتها من الفعاليات الت مهمةوكان "فعاليات دبي لألعمال" قد أعلن عن قائمة 

ومن المتوقع أن تجذب فعالية أعمال،  125بلغت ، والتي 2018في النصف األول من عام المدينة 

مليون درهم.  500نحو يبلغ تأثيرها اإلقتصادي أرجاء العالم، و مختلف من مشارك ألف  65حوالي 

من ذاتها  لفترةة مع امقارن% 29نمواً بنسبة قد حقق دبي في فعاليات األعمال وبهذا يكون قطاع 

 العام الماضي. 

 

 برشلونة، في فندق فيرا غران فيا i50ويمكن لزوار المعرض زيارة جناح "فعاليات دبي لألعمال" رقم 

  أسبانيا. –

 -انتهى  -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالمياً ومركز تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في 

تجاري متميز على مستوى العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور العالمي 

الجهة  للسياحة( )دبي التجاري والتسويق السياحة دائرة وجذب السياح واالستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

ً  تعمل كما دبي، إمارة في والتسويق السياحي والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة رئيسيةال  على أيضا

 السياحية الخدمات جميع مسؤولية ترخيص عاتقها على وتحمل له؛ والترويج اإلمارة في القطاع التجاري تسويق

السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية  ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية ذلك المنشآت في بما وتصنيفها،

واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري نذكر "فعاليات دبي لألعمال" و" 

 جدول فعاليات دبي" و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة".

 

 والمؤتمرات في دبي لجذب الفعالياتالمكتب الرسمي  -نبذة عن "فعاليات دبي لألعمال"

يهدف "فعاليات دبي لألعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة إلى ترسيخ مكانة دبي 

كوجهة متمّيزة لفعالّيات األعمال، وزيادة حصتها السوقية من مشهد الفعاليات العالمية بما يساهم في تحقيق 



                                                                                                
 
 

رص عمل، وتعزيز الخبرات في اإلمارة. وباعتباره أحد أقسام "دبي للسياحة"، المزيد من التنمية االقتصادية، وتوفير ف

يسعى المكتب إلى تعزيز سمعة دبي في هذا المجال عبر مساعدة منظمي االجتماعات والمؤتمرات والمعارض 

ف أفضل المدن وباعتباره عضواً في تحال العالمية وسياحة الحوافز، لعقد تلك األحداث وفق أعلى المعايير الدولية. 

"، يهدف مكتب فعاليات دبي لألعمال إلى تقديم أفضل الخدمات على BestCities Global Allianceالعالمية "

 .المستوى العالمي لقطاع االجتماعات

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

 دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 
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