
          
 

السنة الصينية "علي باي" تطلقان حملة  منصةو "ياحةدبي للس"

 الجديدة

 فبراير  28 حتى المدينةمستوى  على القطاع شركاء مع بالتعاونالحملة  تقام 

 لتعزيز مفهوم الوجهة التي ال  شركاءالو" باي"علي  بينتوثيق العالقات الحملة إلى  تهدف

 ينيالصين ارلزو  تتطلب سيولة نقدية ل

 

تعاونها مع  عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي)دبي للسياحة(أعلنت  :2019فبراير  5دبي، 

إلطالق ، ذكيةاتف الوعبر الهلدفع اإللكتروني عالمياً في مجال اة الرائد Alipay "علي باي" منصة

بمناسبة السنة الصينية الجديدة، ويأتي هذا التعاون ضمن  كبرى على مستوى اإلمارةترويجية حملة 

آنت "مجموعة  اي تديرهتالالمنصة قوم ت. وسالصينلتعزيز العالقات مع  "دبي للسياحة"جهود 

جية التي تستهدف فاينانشال" للخدمات المالية بإطالق سلسلة من األنشطة والعروض التروي

يد ط، باإلضافة إلى تو والذين تتزايد أعدادهم بوتيرة متسارعةدبي، الذين يزورون  الزوار الصينيين

ضمن جهود  مع األسواق الخارجية. ومن المقرر أن تنظم هذه الحملة سنوياً  ينالصينيوار عالقة الز

، والتي ال تتطلب حمل سيولة الصينيينترفيه للزوار التسوق ورائدة للمكانتها كوجهة عزيز اإلمارة لت

 . زيارتهم للمدينةنقدية أثناء 

 



          
 

 
 

كتها ال تلعبه إبراز الدور الرئيسي الذي  ستعمل دبي للسياحة على متواصلة مع الشركة،وضمن شرا

، تجارة التجزئةالترفيهية و  مقاصدالفي  الشركاء "علي باي" في السوق المحلية، لتوعيةمنصة 

اإلحصائيات الصادرة عن  . وتشيرمنصةالمتبادل مع البسيط اإلجراءات لتمكينهم من التعاون وت

ألف زائر خالل  779إلى دبي، والتي استقبلت نحو  ر الصينيينادبي للسياحة إلى تنامي أعداد الزو

تستمر % زيادة عن العام الذي سبقه. و 12، بما يمثل 2018نوفمبر  حتىالفترة من شهر يناير 

احتياجات وتطلعات مختلف لتلبية )دبي للسياحة( في استكشاف المزيد من األساليب المبتكرة 

المقاصد السياحية والترفيهية الذين يمكنهم اآلن زيارة مجموعة واسعة من  الصينيين شرائح الزوار

 ق "علي باي". يمن خالل تطب في دبي والدفع بالعملة الصينية "اليوان"ووجهات التسوق 

 



          
 

الحملة بدعم من )دبي : "نحن متحمسون إلطالق هذه لي وانج، مدير منصة علي باي، تقالو

مناسبة ، والتي تعتبر أهم ةللسياحة(، والتي تأتي في التوقيت المثالي بمناسبة السنة الصينية الجديد

ين، حيث تعتبر هذه الحملة هي األضخم التي تطلقها المنصة. ونحن مهتمون يللصينعطالت 

خالية من متطلبات و سهلةترفيه وتسوق  ببالعمل بشكل وثيق مع دبي للسياحة لتوفير تجار

السيولة النقدية للزوار الصينيين في دبي. وبالتعاون مع شركائنا في دبي، فإننا نؤكد إلتزامنا إليجاد 

في قطاع تجارة التجزئة وتأسيس عالقات وطيدة لهم مع الزوار الصينيين في للشركاء قيمة نوعية 

 دبي." 

 

 
 



          
 

المدرجة القائمة  بمشاركة فبراير 28 الخميس وتستمر  حملة السنة الصينية الجديدة حتى يوم

العديد من المعالم الترفيهية والسياحية، والتي تضمن شمل على منصة "علي باي" في دبي، والتي ت

 ذاتها باستخدام أدوات الدفع وقتهم وخوض تجارب الترفيه والتسوقاالستمتاع ب ينالصينيللزوار 

فيضات والعروض الخاصة المتوفرة خمن الت إلى االستفادة، باإلضافة عليها في الصيناعتادوا التي 

 على مستوى اإلمارة. 

 

النخلة،  مطارات دبي، وفندق أتالنتس، سوق دبي الحرة""من التوسع لتشمل  "علي باي"تمكنت و 

كوافنتشر المائية، و""الغرف المفقودة في أتالنتس"وكذلك  أيضا بشكل كبير كما تتوفر  "،حديقة أ

ة "علي ومنص   "دبي للسياحة"بين المثمر  التعاون وتعتمد الحملة على  متاجر "دبي مول".معظم في 

األسابيع التي خالل األرقام القياسية للمستخدمين النشطين خالل ويبدو ذلك واضحا من ، باي"

 فترة العطالت.تسبق 

 

: والتجاريعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي قال من جهته و

نعمل بشكل وثيق مع  ار الصينيين،لة للزو  تعزيز جاذبيتها كوجهة مفض  فيما تستمر دبي في "

 في  االستفادة منهابهدف الستكشاف القدرات الكامنة للقطاع  القطاعين العام والخاصئنا في شركا

كتنا المتواصلة . وتشهد هذا السوق الرئيسي عالقتنا معترسيخ  اي" على مع منصة "علي بشرا

لتوفير تجارب سياحية جذابة للزوار الصينيين، ومن بينها توفير طريقة الدفع التي  التزامنا المستمر

جاهزية دبي الستقبال الزو ار "استراتيجية ، كما تأتي هذه الجهود ضمن تتطلب  السيولة النقديةال 

بالتعاون مع مجموعة من والتي تتضمن سلسلة من المبادرات الكبرى التي تقام "، الصينيين

تعزيز تجربة وهو  هدف مشتركنجتمع جميعا لتحقيق ، والذين الشركاء االستراتيجيين األساسيين

 الزوار الصينيين في دبي."

 



          
 

 
 

تهدف إلى لتوقيع مذكرة تفاهم ومنصة "علي باي"  "دبي للسياحة"بين وجود خطط وفي ظل 

ً التعاون مبادرات خالل العديد من  بناء وتعزيز عالقتهما القوية منومواصلة  هما ، فإنمستقبال

كوجهة مفضلة للزوار دبي لترسيخ مكانة  عمل معاً وال، بشكل حثيث إلى توحيد جهودهمايان يسع

 الصينيين. 

 -انتهى-

 

 

 


