
   

 

 من دول مجلس التعاون الخليجي ارلزيادة عدد الزو  ضمن جهودها 

  لها شريكا   "ربس لفق"شركة  ختارتلسياحة دبي ل
 

  االستشارية في مجال توفير الخدمات في  المتخصصة لف ربس"قشركة "مع جديدة شراكة

 جذب المزيد من الخليجيين لزيارة دبيلالمنطقة بالسفر 

 ار ار اإلمارة زو   إجماليمن % 18لون يشك  من دول مجلس التعاون الخليجي ون مالقاد الزو 

 2018في عام 

 من استراتيجية دبي لتوسيع وتطوير  ا  جزءتشكل المجاورة  دولمن ال و ارأعداد الز زيادة

 السياحة والسفر قطاع

 

ك دبي )دبي للسياحة(بدائرة السياحة والتسويق التجاري : أعلنت 2019بريل إ 9 دبي تها مع عن شرا

في توفير الخدمات االستشارية في مجال السفر متخّصصة ال Gulf Repsلف ربس"قشركة "

 يالخليج دول مجلس التعاونزّوار  لجذب المزيد من تواصل ها المسعي في إطاروذلك المنطقة، ب

 زيارة دبي.ل

 



   

 
 

كة و  لف ربس" الواسعة التي تضم نخبة قلالستفادة من شبكة "رة ئداللفرصة الستتيح هذه الشرا

 زوارزيادة أعداد الإلى تهدف و الخليج، منطقة في  قطاع السفرفي والمتخصصين اإلعالميين من 

 من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت.القادمين 

 

في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تطوير  ا  تمثيلي ا  مكتب بموجب هذه االتفاقيةالشركة وستدير 

كات مع القطاع السياحي و وشركات  ،المطبوعات الرائدة المتخصصة في السفرالعالقات والشرا

 .ةدول الخليجيالار من السفر بالمنطقة بهدف الترويج لدبي كوجهة مفضلة للزوّ السياحة و

 



   

قطاع السفر بخبرتها الواسعة في ، وتتميز 2006( في عام Gulf Repsلف ربس" )قتأسست شركة "

العالقات إدارة و يةحمالت التسويقال مجال تنظيمفي  تها الرائدةسمعو  ،المنطقة على مستوى

 .يالسياح البارزين في القطاع عمالءالالعامة لمجموعة من 

 

العالمة التجارية لمدينة دبي كخيار قوة تعزيز من أجل  اتخبر هذه المن  "دبي للسياحة"ستفيد ستو 

 .المنطقةدول من للقادمين  تعطالمفضل لقضاء ال

 

من إجمالي عدد  %18دول مجلس التعاون الخليجي منطقة القادمين من زّوار نسبة الشكّلت و 

 دبي.إلى للزوار  ةالمصدر  المناطقواحدة من أهم كأهميتها ؤكد مما ي، 2018زوار دبي في عام 

ين في مع الشركاء المهمّ  "دبي للسياحةتوسيع إطار عالقات "الشركة بالتعاون مع  هم هذاايسوس

 والمجالت الرائدة اإلعالم وسائلتعزيز التغطية اإلعالمية ضمن بما يساعد على ، الخليج

 .دبي بها تتمتع التي المزايا وإبراز الرقمية، والقنوات المتخصصة

 

للسياحة" في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت وبصفتها الممثل الرسمي لـ "دبي 

بس" على إبراز المعالم السياحية المتنوعة في دبي وأهم المهرجانات قلف ر والبحرين، ستركز "

 اوالعروض الترفيهية التي تستضيفها على مدار السنة، فضال  عن تسليط الضوء على خياراته

 المتنوعة لقضاء العطالت.

 

 :لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التنفيذيمدير عصام كاظم، الهذا السياق قال في و

كتنا مع . وتشكّ العطالت خليجيين لقضاءال زّوارلة للعتبر دبي من أبرز الوجهات المفّض "ت   ل شرا

في  المجاورة ناار من أسواقلجذب المزيد من الزوّ مستمرة ربس" جزءا  من استراتيجيتنا اللف ق"

ا السوق ذه فيالمحتملة مجاالت في كافة ال نمو مرتفعة ونهدف إلى تحقيق مستويات .عام كل

لعائالت ل ال  إلى اإلجازات الطويلةو ، بدءا  من فترات اإلقامة القصيرة وعطالت نهاية األسبوع وصالمهم

 الخليجي.دول مجلس التعاون منطقة من  لدبي القادمين زّوارالنسبة األكبر من الل والتي تمثّ 

واحدة من الشركات الرائدة في مجال تعزيز مكانتها كفي وات الماضية السنشركة خالل النجحت و 

ا هذومعرفة ب ع بخبرة واسعةأنها تتمتّ  الشرق األوسط. وقد أثبتتمنطقة االستشارات السياحية في 



   

كبةو الفرص المتاحة كشافستاقدرتها على فضال  عن  ،التقليديةاحتياجاته السوق المهم و  موا

 تجاهات الجديدة والناشئة".اإل

 

 -انتهى  -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي )دبي للسياحة(:

تتمثل رؤية دائرة السياحة والتسويق التجاري في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية رائدة عالميا  ومركز تجاري متميز 

العالم، وتسعى إلى تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب على مستوى 

السياح وتعزيز االستثمارات الداخلية في اإلمارة. وتعتبر )دبي للسياحة( الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف 

على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وهي المنوط والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضا  

بها ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحالت ، ووكالء السياحة 

ليات دبي لألعمال"، و"جدول والسفر. ومن العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعا

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

 

 

 

 


