
                                                                                                

 

 

 اية لرعتطلق برنامجاً جديداً  "دبي للسياحة"

  الترفيهية الفعاليات

 

  تحفيز  قطاع الفعاليات وتقديم المزيد من وجراءات الرعاية إبسيط تإلى الخطوة تهدف

 نلمنظميلالدعم 

 

إطالق عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة( أعلنت  :2019ريل إب 15ي، ب د

على  اً قطاع، وتأكيدهذا الر لنمو واستدامة تطو  لرعاية الفعاليات الترفيهية، وذلك دعماً برنامج جديد 

تقديم المزيد لالبرنامج تم تصميم حيث ، لتنظيم واستضافة الفعالياتعالمي  مكانة دبي كمركز

 التجارية.  رعايةاللهم من خالل زة إضافية محف  فرص  توفيرعبر  الفعاليات ميمنظ  من الدعم ل

 

 



                                                                                                

 

 

 

كبيراً نمواً نمو وتنافسية قطاع الفعاليات في المدينة، الذي سجل مع الجديد البرنامج يتماشى و 

كر بأكثر من   ألف تذكرة 100خالل الربع األول من العام الجاري من خالل زيادة مبيعات التذا

 إضافية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فعالية  25وتنظيم 

 

 هإمكانية تطبيق شروطمن الفعاليات الترفيهية، الذين سيستفيدون منظمي البرنامج يستهدف و 

كر تتطل ب شراء على الفعاليات التي  بنية تحتية في ظل وجود وتنظيمها إلى ترخيص. حتاج يو تذا

متنوعة ز من مكانتها التنافسية على مستوى العالم الستضافة فعاليات دبي تعز   فإن  ، متطورة

 رائدة في مجال الترفيه والتسلية. عالمية تواصل ترسيخ سمعتها كوجهة و 

 

 
 



                                                                                                

 

 

كر والحصول على تصاريح  التي الفعاليات تنظيم ويعمل البرنامج بالتوافق مع خدمات حجز التذا

  .مطلوبةتراخيص الالوذلك لتسهيل اإلجراءات اإلدارية للحصول على  ،مها )دبي للسياحة(تقد  

 

قال سعادة هالل سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق في هذا السياق، و

المدينة كوجهة حفاظ على مكانة للمن التزامنا جزء هو رعاية الفعاليات برنامج إن  " التجاري بدبي:

لعمل او، هذا الزخمالستفادة من ل هتم تصميموقد  ،الستضافة األحداث والفعالياتعالمية رائدة 

كتنا ذلك . وقد تعزز الفعاليات تنظيمعلى تقديم المزيد من عوامل التحفيز لقطاع  من خالل شرا

في مساعدتنا على  ين العام والخاص، والتي تعد مكوناً مهماً القطاعمع مختلف الجهات من 

وجهودنا  وذلك ضمن مساعينا ،منظمي الفعالياتدعم هم في االتي تسالفرص الستفادة من ا

 .من مختلف أنحاء العالم"ار الزو  أمام لتوفير المزيد من الخيارات 

 

اإلنترنت عبر ، ويتوفر الفعاليات منظميتقديم الدعم المباشر لإلى ويهدف برنامج رعاية الفعاليات 

 . 2019مايو  1تاريخ  الفعاليات التي ستقام بدءاً منافة لك

 

يستمر "أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ومن جهته قال 

أعداد زيادة تلعب دوراً حيوياً في فيما يقدم عروضاً ، رائعة النمو بمعدالتفي دبي بقطاع الفعاليات 

إلى  رعايةالإجراءات الخاص ب تحفيزالتعزيز تنافسية دبي عالمياً. ويهدف برنامج باإلضافة إلى ، الزوار

المزيد من الدعم  تقديم من خاللوذلك قطاع الفعاليات، ل عالمية وجهة رئيسيةتعزيز مكانة دبي ك

 ."أبرزهم من حول العالم لمنظمي الفعاليات، واجتذاب

 

مع تدشين عدد  ، تعز زتالستضافة الفعاليات العالميةكوجهة رائدة والجدير بالذكر أن مكانة دبي 

من المواقع الفخمة في مختلف أنحاء المدينة. فإلى جانب استضافة دبي أوبرا لمجموعة من 

 فانتوم ذا"باهر وهو موسيقي  عرضيجري اإلستعداد الستضافة  فإنه ،الرائعة العالمية العروض

كتوبر شهر في سيقام الذي ،"أوبرا ذا أوف  منبيرة ك أعداداً  يستقطب أن المتوق ع ومن ،2019 أ

 من المزيد الستضافة تستعد التي األخرى الرئيسيةالمواقع  بين ومن. ن دول المنطقةالزوار م

 هذا رسمياً  هاافتتاح والمقرر ،2 ووك سيتي في الجديدة أرينا كوال كوكا صالة المدينة، في الفعاليات



                                                                                                

 

 

 الموسيقية الفرقة وكذلك ،يونيو 6 في بيترز راسل العالمي الكوميدي الممثل الستقبال الصيف

 مفضلة كوجهة اإلمارة مكانة من يعزز أن شأنهاألمر الذي من  يونيو، 14 في" 5 مارون" المشهورة

كبر شخصاً  17000 تستوعب التي المكيفة الصالة وستكون. الدولية للفعاليات  من داخلية صالة أ

 . العام مدار على الحية الموسيقية الحفالت من متنوعة مجموعة وستستضيف المنطقة، في نوعها

 

الترفيه حول تطور  قطاع الفعاليات في دبي وبرنامج مجال وقد عل ق عدد من الشركاء الرائدين في 

 دي" لشركة التنفيذي الرئيس المال، محمد قال، حيث رعاية الفعاليات الذي أطلقته دبي للسياحة

كس  المنطقة، في للترفيه رئيسية ووجهة كمركز كانتهاعزيز مت في دبي نجحت"": إنترتينمنتس بي إ

والتي  المدينة، أنحاء في تقام التي واالحتفاالت الفعاليات من متنوعة قائمة من تقدمه بما وذلك

 القادمين زوارهاكذلك و ،ثقافاتهم تنوع على المدينةسكان  من لكل وتفاعلية شاملة تجارب وفرت

 الفعاليات، لرعاية الجديد البرنامج بينها ومن دبي تقدمها التي المبادرات وتلعب. العالم حول من

 ً  ".موقع جديد يساهم في نمو اقتصاد دبي وتقديمهذا الطموح،  تعزيز في أساسياً  دورا

 

فعلق  "فاكتوري الفتر ذي" كوميدي أب االستاند لمسرح المؤسس الشريك كلوف، جايلأما 

 استضافة في نجحنا فقد دبي، في نشأ الذي الرائد الكوميديا نادي باعتبارنا: "على ذلك بالقول

 الواقع، وفي. اآلالف حضرها أمسيات لهم أقيمت، حيث العالم حول من النجوم من كبيرة مجموعة

 نجوم ألمع إطاللة شهدت الطويلة المسيرة هذه وإن للتأسيس، 23 الـ بالذكرى قريباً  سنحتفل

 تحقق ما الفترة هذه خالل الحظنا وقد. المنطقة جمهور على "كوميدي أب ستاند" عروض في العالم

 وشركاء دبي حكومة بدعم تحظى والتي دبي، تستضيفها التي الفعاليات برامج في كبير نمو من

 نحو أخرى خطوة يعتبر( للسياحة دبي) تقدمه الذي الفعاليات رعاية برنامج أن ونعتقد. القطاع

 الكوميدية بالفعاليات الخاصة برامجنا تعزيز في االستمرار من وتمكيننا النمو، من المزيد تحقيق

  ".دبي في المتنوع الجمهور من المزيد ينتظرها التي

 

ً  اليوم نشهد": "نيشن اليف" رئيس كرافن، جيمس قالإلى ذلك و ً  نموا  في الترفيه لقطاع متزايدا

 ال وهذا. المهمة الفعاليات الستضافة رئيسية كوجهةتستمر المدينة في ترسيخ مكانتها  حيث دبي،

 باباً  لنا يفتح بل المنطقة، مستوى على العائلية التجارب أفضل لتقديم المستمر التزامنا فقط يعزز



                                                                                                

 

 

 ً  مثل مبادرات فإن ولذا،. أوسع بشكل القطاع مع عالقاتنا تقوية في لالستمرار الفرص من جديدا

 الحكومة جهود ضمن مهمة خطوة تعتبر( للسياحة دبي) تقدمه الذي" الفعاليات رعاية برنامج"

 ."العالمية الترفيه خارطة على دبي مكانة وتعزيز المدينة، في الترفيه قطاع لتعزيز

 

 وتقديم طلبات الرعاية ،التسجيليرغبون بو  ،ر فيهم الشروطن تتوف  مم  مي الفعاليات لمنظ  يمكن و 

والبدء في  sponsorship-events-www.visitdubai.com/en/leisureالموقع اإللكتروني  زيارة

 .التقديمإجراءات 

 

 

 

 -انتهى-

 

 

http://www.visitdubai.com/en/leisure-events-sponsorship

