
   
 

 

 

 ز  مفهوم التجارب السياحية المتكاملة "دبي للسياحة" تعز  

 زو ارهالدبي"  في"فقط 

 

  التي تساهم في الحفاظ على  2025-2022إحدى أولويات استراتيجية السياحة

مات السياحية ذات المستوى العالمي  المقو 

 تم تصميمها بما يتناسب مع مختلف الشرائح وتطويرها إلى تجارب متكاملة 

 

)دبي  دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبيتقوم  :2019يناير  2دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

بإطالق مجموعة من المبادرات التي من شأنها أن تقّدم تجارب سياحية متكاملة "فقط  للسياحة(

على تكرار  همتشجيعأيضاً ، وفي المدينة في دبي" لضمان استمتاع الزّوار برحلة وإقامة ال تنسى

 السياحية للمدينة. والعروض ماتمقوّ الوذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز  الزيارة،

 

 



   
 

 

 
 

على خمس أولويات من بينها تقديم تجارب سياحية  2025-2022وترتكز  استراتيجية السياحة 

ذات المستوى العالمي والتي مات السياحية متكاملة "فقط في دبي"، وتهدف إلى الحفاظ على المقوّ 

 تم تصميمها بما يتناسب مع مختلف الشرائح، وتطويرها إلى تجارب متكاملة.  

 

القيادة الرشيدة لحكومة دبي إلى جعل دبي المدينة السياحة التي أعلنت عنها  تهدف استراتيجيةو 

، 2025مليون زائر سنوياً بحلول عام  25األكثر زيارة على مستوى العالم، وذلك من خالل استقبال 

ر  تجارب "فقط في دبي" لحظات مؤثرة من خالل المشاركة في أوقات من المرح والتقليل وسوف توفّ 

ر بشكل إيجابي على سعادة الزّوار وتلهم الماليين منهم اللحظات غير الممتعة، والتي ستؤثّ من 

 بتكرار الزيارة.مجّدداً للتفكير 

 



   
 

 

 
 

ولمعرفة توّقعات الزّوار ومستوى رضاهم، فقد تم االستعانة بمؤشر سعادة السياح الذي اعتمده 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

يساهم في عات فحسب، بل على توفير خدمات تفوق التوقّ القدرة دبي، رعاه هللا، الذي ال يقيس 

 تعزيز مستوى والء الزوار وتحويلهم إلى سفراء حقيقيين يروجون للمدينة أينما ذهبوا. 

 

: "في الوقت والتجاريوقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي 

في دبي بتنّوع العروض التي  الذي تتمّتع به المقّومات السياحية والتجارب ذات المستوى العالمي

توّفرها بما يتناسب مع متّطلبات الشرائح المختلفة من الزّوار،  فإنّنا نتعاون مع شركائنا في القطاع 

بإمكان الزّوار االستمتاع بلحظات ال  ، وهذا يعني أنهمن أجل تقديم تجارب شخصية متكاملة لهم

بالتخطيط لزيارتهم  فيه تنسى في كل خطوة من مراحل رحلتهم، والتي تبدأ في الوقت الذي يفكّرون

، سيتمكّن الزّوار ‘فقط في دبي’وإنّه مع توفير تجارب سياحية متكاملة  لدبي وحتى مغادرتهم أرضها.

، ملدى عودتهم إلى بلدانه معهم ذكريات جميلة عن المدينة نمن قضاء أسعد األوقات ويحملو



   
 

 

تحّفزهم على تكرار الزيارة مستقبالً، أو التحّدث عن رحلتهم والعروض التي من شأنها أن  والتي

     أمام عائالتهم وأصدقائهم". تقّدمها دبي

 

سوف تطّور "دبي للسياحة" تجارب متكاملة "فقط في دبي" ضمن منظومة سياحية ذكية وسريعة و 

يمكن من خاللها التعاون مع شركائها لتصميم وتقديم العديد من البرامج اإلستجابة، والتي 

   صة والتجارب الحقيقية الفريدة من نوعها.واألنشطة المتخّص 

 

ولقد وضعت "دبي للسياحة" بالفعل أساساً قوياً لتعزيز خدمة المتعاملين من خالل مبادرة " نهج 

كلية دبي للسياحة، وهو برنامج تدريبي رقمي يهدف إلى تزويد األشخاص الذين يتطلب عبر دبي" 

مبادرة الوتستهدف  .عملهم التواصل بشكل مباشر مع الزوار بمعلومات وافية ومهمة عن دبي

كز موّظ ال فين في القطاعين العام والخاص الذين يعملون في الفنادق والضيافة والمطارات ومرا

ة دهم بالمعلومات المهمّ ق وأنظمة النقل والحدائق الترفيهية وأماكن المعالم السياحية لتزوّ التسوّ 

ً  ،عن إمارة دبي وتثري ثقافتهم ومعارفهم باألماكن والوجهات والمعلومات السياحية عن خلق  فضال

 زة.ار وتطوير مهاراتهم في تقديم الخدمات المتميّ انطباع جيد عند تعاملهم مع الزوّ 

 -انتهى-

 

 مالحظات للسادة المحررين:

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

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

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

 الجهة الرئيسية للسياحة( )دبي أنحاء العالم وجذب السياح وتعزيز االستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبر

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

ذلك  في بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع وهي المنوط بها ترخيص له؛ والترويج اإلمارة في التجاري

إلدارات الحالية السياحة والسفر. ومن العالمات التجارية وا ، ووكالء الرحالت تنظيم وشركات الفندقية، المنشآت

التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، و"مؤسسة دبي 



   
 

 

 للمهرجانات والتجزئة".

 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

mediarelations@dubaitourism.ae 

0097142017682 
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