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 خبر صحفي

 
 

 
 

 بھدف تقدیم خدمات متمیزة لمالیین الزوار
 للضیافة والفندقةیختار مجموعة إعمار للضیافة شریكاً رسمیاً  2020إكسبو 

 

 الدول   وقادة الزوارلكبار التفاق یشمل خدمات الضیافة ا •
 اإلماراتیة األصیلة ستتجلى في موقع إكسبو في فنادق ومطاعم إعمارالضیافة  •

 
 

التطویر شركة الضیافة والترفیھ التابعة لشركة دبي، الیوم عن اختیار مجموعة إعمار للضیافة،  2020أعلن إكسبو  – 2018أغسطس  8دبي ، 
 . للحدث العالمي الذي ینظم للمرة األولى في المنطقة والفنادق، لتكون الشریك الرسمي لخدمات الضیافة "إعمار العقاریة"العقاري 

 
 عالمیة المستوىرب ضیافة أصیلة اتج، الضیافة المحلیة في الشرق األوسطأنجح مجموعات  وستقدم مجموعة إعمار للضیافة، وھي إحدى

من مرافق الضیافة في مجموعة ضمن  وذلك، الدولوقادة  كبار الزوار، بمن فیھم دبي 2020إكسبو  للمالیین من زوار ممیز إماراتي بطابع
 .في دبي ھاومطاعم ھاكبار الشخصیات وكذلك في فنادقالممیزة لخدمة نوادي الموقع إكسبو والتي تشمل 

 
في إكسبو لي التذاكر الخاصة ة تقدیم خدمة استثنائیة لحامیمجموعة إعمار للضیافة مسؤولستتولى ، والضیافة ةدقلفنوبصفتھا الشریك الرسمي ل

 .، كما سوف تكون مسؤولة عن تشغیل عدد من المرافق في أنحاء موقع إكسبو2020
 
 .موقع إكسبوفي جناح خاٍص بھا واالبتكارات في مجال الضیافة الجدیدة  توجھاتستعرض مجموعة إعمار للضیافة الو
 

عنصراً أساسیاً في توفیر تجربة استثنائیة بالشراكة باعتبارھا  ،دبي 2020روالندنو مارتینیز، الرئیس التنفیذي لتجربة الزوار، إكسبو  ورحب
 .فرصة لترك إرث دائم للسیاحة اإلماراتیةلمالیین الزوار في إكسبو و

 
وتمتلك مجموعة إعمار للضیافة ، في الثقافة والھویة اإلماراتیةأساسي مكون فرصة إلبراز دبي،  2020الضیافة في إكسبو ": مارتینیز وقال

 " سجالً متمیزاً في الترحیب بمالیین الزوار سنویاً في دبي ما یجعلھا شریكاً مثالیاً للضیافة
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لتشجیعھم بمن فیھم قادة الدول وكبار الشخصیات ، دبي 2020زوار إكسبو للضیافة تجارب استثنائیة للضیافة تبھر  ستوفر مجموعة إعمار"
 ".یؤسس إلرٍث مستدام لقطاع السیاحة بأكملھعلى العودة إلى دبي واإلمارات العربیة المتحدة مراراً وتكراراً، ما 

 
 

مجموعة إعمار للضیافة الطریق إلنشاء مشھد إبداعي للضیافة  مھّدت": أولیفییھ ھارنیش، الرئیس التنفیذي لمجموعة إعمار للضیافةوقال 
 . ، من الفخمة إلى المتوسطة العصریةرباتجمجموعة واسعة من الم یقدبتفي دبي 

لقد عمل فریقنا بجد نحو تحقیق ھذا اإلنجاز وأشكرھم على ما بذلوه  ،دبي 2020كسبو إلوالفنادق لضیافة ل رسمي یشرفنا اختیارنا كشریك و"
الزوار من كل أنحاء العالم على العودة وتجربة كل ما تقدمھ سنعمل على توفیر مستوى استثنائي من الضیافة یشجع . من جھد وأبدوه من التزام

 ".من ھذه الرحلة اً یسعدنا أن نكون جزء و مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم انفتاحاً وتطوراً  2020سیعزز إكسبو . دبي واإلمارات
 
" فیدا"و، العنوان للفنادق والمنتجعاتاریة التي تشمل التج ھعالماتالضیافة وقطاع تمتلك مجموعة إعمار للضیافة وتدیر مجموعة من أصول و

شقق من ال اً أیضاً عدد، عقاریةكشركة تابعة لشركة إعمار ال 2007، التي تأسست عام المجموعة وتدیر. "روف"فنادق و للفنادق والمنتجعات،
تجارب الشخصیة والمبتكرة الساھمت و. مطاعمإلى جانب ، البولو والفروسیةلریاضتي  آخر، ولیخوتل اً ، ونادی، ومالعب الغولفالفندقیة

 .مجموعة إعمار للضیافة في توجیھ المشھد السیاحي السریع النمو في دبيالتي تقدمھا والمتمیزة 
 
ملیون  15.79، استقبلت دبي 2017وفي عام . 2020بحلول عام  اً ملیون زائر سنوی 20الستقبال  اً فھد 2020حددت رؤیة دبي السیاحیة لعام و

 .ذي سبقھ٪ مقارنة بالعام ال6.2زائر، بزیادة قدرھا 
 

من و. 2021بریل إ 10إلى  2020أكتوبر  20، من قامتھملیون زیارة خالل األشھر الستة إل 25 دبي 2020إكسبو یستقبل  ومن المتوقع أن
للزیارات الخارجیة في تاریخ معارض إكسبو سبة وھي أعلى ن -من الزوار من خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  %70أن یأتي  نتظرالم

 .عاما 170الدولیة الممتد منذ نحو 
 
 

 -انتھى-
 
 
 

 مالحظات للمحررین
 ®دبي 2020نبذة عن إكسبو 

وسوف یستقطب . دبي، إیماٌن راسخ بأن االبتكار والتقدم ھما نتیجة تضافر جھود البشر وتبادلھم األفكار بأسالیب خالقة 2020یوّجھ إكسبو 
تواصل "، مئات الدول المشاركة ومالیین البشر إلى دبي لالحتفاء باإلبداع البشري تحت شعار 2020إكسبو خالل أشھره الستة ابتداًء من أكتوبر 

 ."العقول وصنع المستقبل
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ن المتوقع أن ، م2021إبریل  10، وحفل ختامھ الذي یوافق 2020أكتوبر  20خالل الفترة الممتدة بین یوم افتتاحھ الذي یوافق  ·
 .دبي مالیین الزوار 2020یستقطب إكسبو 

من زواره من خارج % 70دبي أكبر إكسبو في التاریخ من حیث عدد الزوار الدولیین، حیث من المتوقع أن یأتي  2020سیكون إكسبو  ·
 .دولة اإلمارات العربیة المتحدة لحضور فعالیاتھ

مشارك من ضمنھم دول ومنظّمات دولیة، وشركات ومؤسسات  200ما یزید عن نتطلع إلى إقامة حدث عالمي شامل یشارك فیھ  ·
 .تعلیمیة

ألف متطوع من مختلف األعمار والجنسیات  30دبي برنامجاً ممیزاً للمتطوعین یھدف إلى استقطاب ما یزید عن  2020أعّد إكسبو  ·
 .والثقافات والخلفیات

كیلو متر مربع،  2و متر مربع، من ضمنھا منطقة مبوبة مخصصة للمعرض مساحتھا كیل 4.38سیقام إكسبو على مساحة إجمالیة تبلغ  ·
   .المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي" دبي الجنوب"في منطقة 

 .دبي أول حدث دولي ضخم یقام في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسیا وأفریقیا 2020سیكون إكسبو  ·
في المئة من منشآت إكسبو  80إلى مجتمع حضري، حیث سیتم اإلبقاء على  2020إكسبو وبعد انتھاء الحدث العالمي، سیتحول موقع  ·

 .لتستمر في التعبیر عن رؤیتنا في التواصل واإلبداع واالبتكار
ھ من إنجازات وخالل مسیرتھا التنمویة االستثنائیة على مدى الخمسین سنة الماضیة أثبتت دولة اإلمارات العربیة المتحدة للعالم كل ما یمكن تحقیق

دبي إلى ممارسة دورنا في إلھام األجیال القادمة، لنطلق معاً شرارة اإلبداع  2020ونسعى في إكسبو . إذا ما اجتمعت الرؤیة والعزیمة
 .واالبتكارات التي سترسم مالمح مسیرة التقدم البشري خالل الخمسین سنة المقبلة

 
  نُبذة عن معارض إكسبو الدولیة

، األیقونة "قصر الكریستال"وأقیم في " المعرض العظیم"البریطانیة لندن، أول معرض إكسبو دولي، الذي أطلق علیھ اسم  احتضنت العاصمة
بمثابة احتفاء باإلبداعات الصناعیة البشریة في عالم اتسم بتطوراتھ وتغییراتھ " المعرض العظیم"وكان . المعماریة التي ُشیدت خصیصاً للحدث

المعرض العظیم لمنتجات : "الحدث بكافة تفاصیلھ سواء على صعید تصامیمھ الھندسیة ومعروضاتھ، أو مفھومھ الرئیسيوشكّل . المتسارعة
وفي السنوات الالحقة، بدأ المشاركون . ، منصة اجتمعت علیھا أمم األرض الستعراض مسیرة التقدم الصناعي المشتركة"الصناعة من دول العالم

ما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات الدولیة، السعي إلیجاد حلول للتحدیات التي تواجھ العالم والترویج في معارض إكسبو الدولیة، ب
 .إلنجازاتھم ومنتجاتھم وأفكارھم ومبتكراتھم، وعالماتھم الوطنیة وتسلیط الضوء على بلدانھم كوجھات سیاحیة وتجاریة واستثماریة

لمكتب الدولي للمعارض، وھو منظمة حكومیة دولیة مسؤولة عن اإلشراف على جمیع المعارض تقام معارض إكسبو الدولیة تحت رعایة ا
 .الدولیة

معارض إكسبو الدولیة، معارض إكسبو المتخصصة، معارض : والیوم تقام أربعة أنواع من معارض إكسبو برعایة المكتب الدولي للمعارض
 .وامإكسبو الزراعیة ومعرض میالنو الذي یقام كل ثالثة أع

 : لالستفسارات اإلعالمیة، الرجاء التواصل مع
 سیف الدین حمدان

 رئیس تحریر المحتوى العربي -مدیر إدارة
 8891 333 54 971+: ھاتف

  saif.hamdan@expo2020.ae  : برید إلكتروني

mailto:saif.hamdan@expo2020.ae
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 وائل حیاتلي
 لغة عربیة –محرر أول 

 5575 796 52 971+:  ھاتف
  Wael.Hayatli@expo2020.ae  : برید إلكتروني

 
 
 
 

 "مجموعة إعمار للضیافة"حول 
 

وحّددت المجموعة . ، في إدارة مشاریع الضیافة والترفیھ في المنطقة"إعمار العقاریة"المملوكة بالكامل من قبل " مجموعة إعمار للضیافة"تتخصص 
، والشقق الفندقیة، تخّصصھا في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حیث تمتلك المجموعة الیوم وتدیر محفظة متنوعة من مشاریع الضیافة بما فیھا الفنادق

مكانتھا " مجموعة إعمار للضیافة"وقد رسخت . ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسیة، والمطاعم العصریة، إضافة إلى نادي مرسى دبي للیخوت
 ڤرو"، و"ا للفنادق والمنتجعاتفید"، و"العنوان للفنادق والمنتجعات"عالمات فندقیة لكل منھا مزایاھا الخاصة وھي  3في قطاع الضیافة مع إطالقھا 

. من فئة الخمس نجوم مفھوماً مبتكراً لقطاع الضیافة والخدمات السیاحیة في دبي والمنطقة عموماً " العنوان للفنادق والمنتجعات"وأضافت عالمة ". للفنادق
یاح داخل عقاراتھا، وستتولى ھذه العالمة إدارة فنادق وشقق باقة من التجارب التي تتیح مزایا قیّمة للشركات والس" العنوان للفنادق والمنتجعات"وتوفر 

 .فندقیة في كل من المملكة العربیة السعودیة ومصر وتركیا والبحرین، ھذا بخالف حضورھا الذي یتوسع باستمرار في دبي
، مفھوم ضیافة مختلف یتوجھ إلى األجیال الجدیدة من الراقیة، من فئة البوتیك للفنادق والشقق الفندقیة" فیدا للفنادق والمنتجعات"وبدورھا تتیح عالمة 

ون تكلف، وھي المدیرین التنفیذیین ورواد األعمال والسیاح؛ وتوفر ھذه العالمة بیئة محفزة لألجیال الشابة المھتمة بأرقى تفاصیل السفر العصري من د
ن والمملكة العربیة السعودیة وعدد من المدن الرئیسیة في المنطقة، عالوةً على تتولى إدارة فندقین في دبي إضافة إلى تشغیل فنادق وشقق فندقیة في البحری

 .حضورھا الدائم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة
من  وانطالقاً ". مراس القابضة"و" إعمار العقاریة"المتخصصة بالفنادق العصریة من الفئة المتوسطة مشروعاً مشتركاً بین " للفنادق ڤرو"عالمة  وتعتبر

بالحیاة النابضة لمدینة دبي من خالل نھجھا الفرید لتوفیر تجارب ضیافة متمیزة للمسافرین " للفنادق ڤرو"تأثرھا بالثقافة والبیئة المحلیة في تصمیمھا، تحتفي 
ة خمسة فنادق في مواقع حیویة بدبي، ولدى العالمة التجاری. العالمیین الشباب، أو الذین یتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال یعرف حدوداً 

 .وتخطط إلطالق عقارات جدیدة في رأس الخیمة إضافة إلى التوسع نحو المملكة العربیة السعودیة
سى دبي نادي مر"و" نادي دبي للبولو والفروسیة"و" نادي المرابع العربیة للجولف"كالً من " مجموعة إعمار للضیافة"وتتضمن المرافق الترفیھیة التابعة لـ 

  www.emaar.com :للمزید من المعلومات. للیخوت
 
 

 :للمزید من المعلومات حول إعمار، یرجى االتصال بـ
   مارستیلر -أصداء بیرسون| نیفین ولیم  /كیلي ھوم 

  دبي، اإلمارات العربیة المتحدة
 +971 4 4507600: ھاتف

nivine.william@bm.comkelly.home@bm.com |  

mailto:Wael.Hayatli@expo2020.ae
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