
                      

 

 
 

ار من المملكة لزوّ لتعزيز جاذبية اإلمارة تساهم بجهود  للسياحة" دبي"

 "2019ي لندن سوق السفر العالممعرض "المتحدة خالل مشاركتها في 

 
  40الـ  لدورةفي ا اإلمارةالسياحية التي تتمتع بها  ماتمقوّ ال شركاء القطاعع استعرضت م  •

 للمعرض

كبر أسواقها الرئيسيةز هذا الحدث العالمي يعزّ  مشاركة الدائرة في •  التزام دبي تجاه ثالث أ

 

 دبيبشاركت دائرة السياحة والتسويق التجاري  :2019 نوفمبر 7 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،

الذي أقيم في  "،2019 لندن معرض سوق السفر العالمي" ألربعين منادورة في ال "دبي للسياحة"

كثر من في المملكة المتحدة الجاري نوفمبر 6وحتى  4من الفترة  من شركاء  60، إلى جانب وفد ضّم أ

حيث أتاح لهم هذا الحدث العالمي الفرصة  .القطاع العاملين في السياحة والسفر والضيافة والترفيه

المهرجانات تسليط الضوء ع�ى  ، وكذلكاإلمارة السياحية التي تتمتع بها مقوماتلاالستعراض 

 . التي تزخر بها ع�ى مدار العام المميزة فعالياتوال

 

 



                      

 

 

بريطانيا المستهدف في  الجمهورشجيع السنوي الرائد بهدف ت مشاركة دبي في هذا المعرضوجاءت 

حول مواقع الجذب لزواره معلومات جناح دبي  مقد فيماخالل العام المقبل.  اإلمارةع�ى زيارة 

للسياح ممن  المدينةالتي تقّدمها  فريدة، وكذلك التجارب السياحية الوالوجهات الترفيهية ،السياحي

 لترفيه.العمل أو يرغبون بالمجيء إليها بغرض ا

 

 مشاركتنا تعدّ " قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري:و

كوجهة ة دبي نترسيخ مكاجزًءا أساسًيا من جهودنا الرامية إلى لندن سوق السفر العالمي معرض في 

األربعين دورة ة أخرى للدعمنا مّر نحن سعداء بتقديم و  .اليومللمسافرين لة زة ومفّض مميّ سياحية 

تحتفظ بمركزها المملكة المتحدة ، وذلك في الوقت الذي ما زالت العالمي الضخم والمهمذا الحدث له

تعزيز عالقاتنا إنّنا نواصل و. 2019 عامالثالث ضمن األسواق الرئيسية المصّدرة للّزوار إلى دبي خالل 

ككذلك قطاع السفر العالمي، و الشركاء فيمع  االستفادة من إلى جانب  حديثة،الهات توجّ الشاف تا

كاتعقد و، المبتكرةالحلول   ،ارلزوّ فريدة ل اربن من االستمرار في تطوير تجحتى نتمكّ جديدة  شرا

يعتبر من األعوام الذي  ،2020عام ، السيما مع اقتراب لمستقبل السفرمعيار جديد وضع أيضاً و

 .لدبي"المميزة والمهمة 

 

حول ع�ى مدار األيام الثالثة للمعرض، ووّفر  للمهتمين منهم معلومات اره جناح دبي زوّ استقبل و

د صوابية تؤكّ والتي ، المتخّصّصة والموسمية التي يتم تنظيمها ع�ى مدار العام الحمالت التسويقية

بما ينسجم مع كذلك في استراتيجتها الخاصة بتنويع األسواق و"دبي للسياحة"  هالذي تتبع النهج

كات المتعلقة باحتياجاتها، إ ع�ى مواقع التواصل  قوة المؤثرينالمحتوى واستثمار لى جانب الشرا

 التحالفات التجارية.للترويج لدبي، وأيضاً  االجتماعي

 

معرض، الاألنشطة الترويجية الموسمية التي استعرضها جناح دبي المشارك في من أبرز كان و

تعتمد ق المستهدفة والتي ا"دبي للسياحة" بشكل مستمر في األسونفذها التي تالتسويقية  الحمالت

ً للتسويق والتواصل لضمان حضور  سياحية مفضلة للزوار من كوجهة الدائم اإلمارة نهجاً شامال

قنوات العبر نشرها متخصصة و ومقاطع فيديو أعمال إبداعية إنشاء كذلك ة، والمملكة المتحد



                      

 

واصلت كما . همهتماماتواالجمهور تطلعات لتلبية جتماعي التواصل االواقع مو المختلفة، رقميةال

ومن الفاخرة في المدينة، ترسيخ مكانة دبي كوجهة راقية للمطاعم لالرامية حمالتها  "دبي للسياحة"

كة مع مطعم "تويستيد لربح فرصة  لجمهورودعوة االوجبات، إلعداد أشهى  "لندن بين أحدثها الشرا

 .إماراتية تجربة مأكوالت

 

إطالق العديد من البرامج المتخصصة التي حظيت باهتمام شريحة  أيضاً كما شهد العام الماضي 

الشهيرين  Alfie & Zoellaند زويال آوذلك بالتعاون مع ألفي  ،واسعة من الجمهور التقليدي لدبي

 من بينهم المشاهيراالستفادة من تفاعل الجمهور مع عدد من ، باإلضافة إلى ع�ى قناة اليوتيوب

، ةللتركيز ع�ى العائل Rochelle Humes  Giovanna Fletcher & يتشرجيوفانا فلهوميس وروشيل 

 البدنية. واألزياء، واللياقة

 

حدثاً رائداً ومهماً بالنسبة لقطاع السياحة والسفر العالمي،  لندن سوق السفر العالميويعد معرض 

بيئة متخصصة ضمن في القطاع فرصة التفاعل والتواصل كذلك الشركاء حيث يتيح للوجهات و

ترسيخ مكانتها ع�ى الساحة مهمة الستعراض إمكانياتها و منصة  لدبيالمعرض أتاح ومحفزة للنمو. و

 العالمية كوجهة رائدة ومفضلة للزوار من المملكة المتحدة.
 

  -انتهى-

  
  سياحة):نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي لل

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

تعميق مستوى الوعي حول مدينة دبي لدى الجمهور من مختلف أنحاء العالم وجذب السياح  إلى ع�ى مستوى العالم، وتسعى

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

والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيضاً ع�ى تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وهي المنوط بها ترخيص 

ما في ذلك المنشآت الفندقية، وشركات تنظيم الرحالت ، ووكالء السياحة والسفر. ومن جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، ب

العالمات التجارية واإلدارات الحالية التي تنضوي تحت مظلة "دبي للسياحة": "فعاليات دبي لألعمال"، و"جدول فعاليات دبي"، 

  ".و"مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

  

   :التصال ع�ىللمزيد من المعلومات يرجى ا

mediarelations@dubaitourism.ae  
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 [+971] 600 55 5559 


