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  ألبرز شركات نّظم جولة تعريفيةت"دبي للسياحة" 

 اليابانية اإلعالمية السفر والوسائلو السياحة

  

  لإلمارة ةالسياحيوالمقّومات  معالمالوالتراث اإلماراتي األصيل  فوا خالل زيارتهم علىتعرّ  •

كثر من  • % مقارنة 10بزيادة  2019ألف زائر من اليابان خالل النصف األول من  58استقبلت دبي أ

 2018عام بالفترة ذاتها من 

 

دبي بدائرة السياحة والتسويق التجاري نّظمت  :2019سبتمر  4دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

وسائل وشركات السياحة والسفر أبرز ضم ممثلين عن " جولة تعريفية لوفد ياباني دبي للسياحة"

التزام "دبي للسياحة" في إطار وذلك  ،في اليابان الضيافة قطاعالمعنية بالتقليدية والرقمية عالم اإل

رات التي التطوّ كذلك و ،السياحية ماتقوّ طالع شركائها على أحدث المعالم والموا ،لإلمارةترويج بال

 يشهدها قطاع السياحة باستمرار.

 



                      

2 
  



                      

3 
 

 

 جوالت سياحيةعبر  العربية الضيافة وكرماإلماراتية والتراث األصيل  الثقافة على الزائر الوفد فتعّر و 

المهمة في دبي الثقافية  من المواقع ا  ددشملت عسياحيين مؤهلين رشدين إشراف متم تنظيمها ب

، ات الشرقيةحّمامإحدى الفي والعالجات جلسات االسترخاء تجربة باإلضافة إلى ، أفنيو مثل السركال

، "برج خليفة"و "برواز دبي"ار، من بينها للزوّ با  من المواقع السياحية األكثر جذعدد زيارة إلى جانب 

 . أخرىمميزة ارب عن استكشافهم لتجال  فض

 

في مختلف أنحاء المدينة، والتي تؤكد على الرائعة تم استضافة الوفد في عدد من الوجهات كما 

فئات مختلفة من المنشآت  ، إلى جانب توفرالتي يمكن أن تقّدم للزّوار من اليابانلتجارب اع تنوّ 

لقاءات إجتماعات وعّدة عقد كذلك  برنامج الزيارة نتضمّ و . الميزانياتي مختلف تلبّ التي الفندقية 

إعطاهم نظرة عامة عن المزايا العديدة تم خاللها ، قطاع السياحة بدبياد بروّ الياباني جمعت الوفد 

، إلى جانب العروض التي ى أنحاء العالمار من شتّ للزوّ  كوجهة آمنة وجاذبةع بها المدينة التي تتمتّ 

  .لهمالشركاء مها يقدّ 

 

دبي واصل : "تلمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التنفيذيكاظم، المدير  عصام قالو

زائر من  104,800العام الماضي بــ رّحبنا في ، حيث اليابانيينالزّوار في أعداد الت نمو تحقيق معدّ 

واستمر هذا الزخم هذا العام مع  ،2017بالمئة عن الفترة ذاتها من عام  15,3اليابان، بزيادة قدرها 

 10، بزيادة قدرها يابانيألف زائر  58كثر من أل 2019النصف األول من عام  استقبال المدينة في

في نا جهودعلى نجاح  ا  واضح ا  يعتبر هذا النمو مؤشر و . 2018عام بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 

توسيع نطاق ساهم في األمر الذي ، احتياجات األسواقتوافق  استراتيجيةضمن الترويج لإلمارة 

للسوق الياباني،  صا  مة خصيمصمّ  حمالت تسويقيةعبر لمستهدفة ا الوصول إلى المزيد من الشرائح

كات مع روّ إلى جانب  الحرص على تشجيع ، مع ذلك البلداد قطاع السياحة في االستمرار في عقد شرا

الجانب الرتقاء بأننا نسعى لكما  اربهم طوال فترة إقامتهم في دبي.وتعزيز تج ،على تكرار الزيارةار زوّ ال

العديد من المواقع التاريخية والثقافية على مستوى اإلمارة، ليشمل برنامج الزيارة  الثقافي
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اإلماراتية العادات والتقاليد و ،والتاريخ ،تراثإلطالع على الن الزائر من اتلك التي تمكّ صا  وخصو 

  ."لةياألص

 

الموجّهة ترويجية الحمالت التواجدها في السوق الياباني عبر عزيز تعلى "دبي للسياحة" وتعمل 

كات مع إبرام ، باإلضافة إلى ابانييناليلشرائح متنوعة من  المعنّية بقطاع السياحة.  شركاتالشرا

رحالت يومية مباشرة من على متن ى دبي الياباني إل وصول الزائر سهولة  االستفادة من باإلضافة إلى

 مطاري ناريتا وهانيدا الدوليين في طوكيو، ومطار كانساي الدولي في أوساكا.

 

 

 -انتهى-

 

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

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

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

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

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

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

المات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول والسفر. ومن الع

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

 

 : للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

ubaitourism.aemediarelations@d 
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