خبر صحافي

"مجموعة إعمار للضيافة" تعقد شراكة مع  GHSلتعزيز شبكتها العالمية
ورسم مالمح جديدة لمستقبل قطاع السفر

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 30 ،يوليو  :2017أعلنت "مجموعة إعمار للضيافة" ،التابعة لشركة "إعمار العقارية" ،عن

شراكة مع "شركة خدمات الضيافة العالمية  ،"GHSتتيح للمجموعة الوصول إلى شبكة  GHSالعالمية وتوسعة نطاق حضور
عالمتها التجارية وقاعدة عمالئها ضمن أهم فئات السوق.

وستقوم "خدمات الضيافة العالمية  "GHSبتسليط الضوء على الوجهات التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" والتعريف بها
للعمالء من السياح وال شركات في أهم األسواق االستراتيجية ،وتسليط الضوء على معايير التميز في خدماتها وأسلوبها المبتكر
في توفير أرقى تجارب الحياة العصرية.
ولطالما كانت "مجموعة إعمار للضيافة" رائدة في تقديم مفاهيم عصرية مبتكرة في قطاع السفر والضيافة ،وهو ما يتجسد في
عالماتها التج ارية الثالث" :العنوان للفنادق والمنتجعات" ،والمتخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة؛ "فيدا للفنادق
والمنتجعات" ضمن فئة الفنادق والشقق الفندقية العصرية الراقية"؛ و"روﭪ للفنادق" ،العالمة التجارية العصرية الجديدة للفنادق
والشقق الفندقية.
ولدى "مجموعة إعمار للضيافة" محفظة متنوعة من المشاريع التي تمتاز بطابعها المستقبلي المبتكر الذي يواكب احتياجات
وتطلعات المسافرين ألغراض العمل أو الترفيه على حد سواء .وتلعب المجموعة دو اًر جوهرياً في رسم مالمح جديدة لقطاع

الضيافة ،األمر الذي يجعل منها شريكاً تفتخر به  GHSالتي ستساهم في توسعة نطاق انتشار عالمة "مجموعة إعمار
للضيافة" على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق قالت ليندا بيكو ،نائب الرئيس للمبيعات العالمية في "خدمات الضيافة العالمية "" :"GHSنحن حريصون على
التعاون وتوظيف اإلمكانات الجماعية بما يضمن توفير فرص جديدة لشركائنا في قطاع الفنادق وتمكينهم من ترك بصمة أكبر
على المستوى العالمي .ومن هنا ،فإننا نفخر بتعاوننا مع ’مجموعة إعمار للضيافة‘ ومساعدة عالماتها التجارية في اختراق

أسواق عالمية جديدة ،فهي تضع العمالء في المقام األول وتضمن لهم تجربة استثنائية ال مثيل لها بالفعل .ونتطلع قدماً إلى
االستفادة من عالقاتنا الواسعة لتقديم منصة عالمية كبيرة تستحقها شركة بمثل أهمية ’مجموعة إعمار للضيافة‘".
وستغطي الشراكة معظم األسواق العالمية الرئيسية مثل األمريكتين والمملكة المتحدة وأوروبا والهند والصين.

من جانبه قال أوليفييه هارنيش ،الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة"" :لطالما ركزنا منذ تأسيس المجموعة عام 2007
على رسم مالمح جديدة لتجارب الضيافة العصرية وارساء معايير غير مسبوقة للتميز في القطاع .واليوم ،لدينا محفظة متنامية
من المشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة واألسواق العالمية ،األمر الذي ساهم في تعزيز الوعي بعالمتنا التجارية وزيادة
االهتمام بها من قبل الزوار القادمين إلى دبي من كافة أنحاء العالم .ونتطلع من خالل شراكتنا مع ’خدمات الضيافة العالمية

 ‘GHSإلى االرتقاء بقيمة عالمتنا التجارية في األسواق العالمية الرئيسية ،مما يشكل رافداً الستراتيجياتنا الرامية إلى توسعة
النطاق الجغرافي لعملياتنا وتعزيز االهتمام بالمزايا التي نقدمها للزوار من أهم أسواقنا الموردة".

وتعتبر "العنوان للفنادق والمنتجعات" أولى العالمات التجارية التي أطلقتها "مجموعة إعمار للضيافة" ،ووضعت أسساً قوية
لمفاهيم جديدة للقطاع في العالم ،مقدمةً معايير غير مسبوقة للتميز في الضيافة وجودة الخدمات .وتعمل "العنوان" انطالقاً من

شعارها "حيث تتألق الحياة" ،وتضمن لضيوفها تجربة جذابة تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية في أجواء عصرية راقية مفعمة
بالفخامة واألناقة.
أما "فيدا للفنادق والمنتجعات" فهي عالمة تجارية عصرية راقية وفريدة من نوعها للفنادق والشقق الفندقية الموجهة إلى الجيل
الجديد من رجال األعمال والسياح .وتعبر فنادق "فيـدا"  -التي يعني اسمهـا "الحيـاة" باللغة اإلسبانية – عن مفاهيـم الـدفء
والبسـاطة واإلبداع في مساحات تركز بصورة خاصة على تميز عناصر التصميم .وتعتمد "فيدا" منهجاً تطويرياً يجعل من
فنادقها ملتقيات للعقول المبدعة ووجهات مميزة للترفيه والتواصل.

وتعتمد "روڤ للفنادق" تصاميم تالقي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين الذين يتطلعون إلى أفضل قيمة في إقامتهم الفندقية،
والبقاء متصلين من خالل التقنيات الحديثة ،والتواجد في وجهات تمثل امتداداً لمحيطها الثقافي واالجتماعي ،لتقدم العالمة
التجارية بذلك مفهوماً جديداً على مستوى قطاع الضيافة في دبي .وتمتاز فنادق "روڤ" تجربة ضيافة عصرية وعالية الكفاءة
في أجواء بعيدة عن التكلف ،تناسب الشباب قلباً وقالباً ،وتواكب إيقاع الحياة السريع في المدن .وتعتبر الكفاءة والتقنيات الحديثة
من أهم مقومات "روڤ للفنادق" بما ينسجم مع عقلية المسافرين بال حدود الراغبين بالتواصل االجتماعي أثناء تنقلهم.

السباقة في السوق العالمية،
وتتطلع "خدمات الضيافة العالمية  "GHSإلى تسليط الضوء على هذه العالمات التجارية المبتكرة و ّ
لكونها تضع أسساً جديدة لشكل وأسلوب السفر في المستقبل.
-انتهى-

معلومات للمحررين
حول "مجموعة إعمار للضيافة"
تتخصــص "مجموعــة إعمــار للضــيافة" المملوكــة بالكامــل مــن قبــل "إعمــار العقاريــة" ،فــي إدارة مشــاريع الضــيافة والترفيــه فــي المنطقــة .وحـ ّـددت المجموعــة
تخصصــها فــي إدارة العقــارات متعــددة االســتخدامات؛ حيــث تمتلــك المجموعــة اليــوم وتــدير محفظــة متنوعــة مــن مشــاريع الضــيافة بمــا فيهــا الفنــادق ،والشــقق
ّ
الفندقية ،ومنتجعات الجولف ،ونادي البولو والفروسية ،والمطاعم العصرية ،إضافة إلى نـادي مرسـى دبـي لليخـوت .وقـد رسـخت "مجموعـة إعمـار للضـيافة"

مكانتهــا فــي قطــاع الضــيافة مــع إطالقهــا  3عالمــات فندقيــة لكــل منهــا مزاياهــا الخاصــة وهــي "العن ـوان للفنــادق والمنتجعــات" ،و"فيــدا للفنــادق والمنتجعــات"،
و"روڤ للفنادق".

وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعـات" مـن فئـة الخمـس نجـوم مفهومـاً مبتكـ اًر لقطـاع الضـيافة والخـدمات السـياحية فـي دبـي والمنطقـة عمومـاً .وتـوفر

"العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتيح مزايا ّقيمة للشركات والسياح داخـل عقاراتهـا ،وسـتتولى هـذه العالمـة إدارة فنـادق وشـقق فندقيـة فـي
كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين ،هذا بخالف حضورها الذي يتوسع باستمرار في دبي.
وبــدورها تتــيح عالمــة "فيــدا للفنــادق والمنتجعــات" الراقيــة ،مــن فئــة البوتيــك للفنــادق والشــقق الفندقيــة ،مفهــوم ضــيافة مختلــف يتوجــه إلــى األجيــال الجديــدة مــن
المديرين التنفيذيين ورواد األعمال والسـياح؛ وتـوفر هـذه العالمـة بيئـة محفـزة لاجيـال الشـابة المهتمـة بـأرقى تفاصـيل السـفر العصـري مـن دون تكلـف ،وهـي
تتولى إدارة فندقين في دبي إضافة إلى تشغيل فنادق وشقق فندقيـة فـي البحـرين والمملكـة العربيـة السـعودية وغيرهـا مـن المـدن الرئيسـية فـي المنطقـة ،عـالوةً
على حضورها الدائم في دبي.
وأطلقــت "مجموعــة إعمــار للضــيافة" عالمــة "روﭪ للفنــادق" المتخصصــة بالفنــادق العص ـرية مــن الفئــة المتوســطة كمشــروع مشــترك بــين "إعمــار العقاريــة"
و"مراس القابضـة" .وانطالقـاً مـن تأثرهـا بالثقافـة والبيئـة المحليـة فـي تصـميمها ،تحتفـي "روﭪ للفنـادق" بالحيـاة النابضـة لمدينـة دبـي مـن خـالل نهجهـا الفريـد

لتــوفير تجــارب ضــيافة متمي ـزة للمســافرين العــالميين الشــباب ،أو الــذين يتمتعــون بــروح المغــامرة وحــب االستكشــاف الــذي ال يعــرف حــدوداً .ولــدى العالمــة
التجارية ثالثة فنادق في مواقع حيوية بدبي ،وتخطط إلطالق عقارات جديدة في المدينة.

وتتضمن المرافق الترفيهية التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" كالً من "نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية" و"نادي مرسى دبي

لليخوت" .للمزيد من المعلوماتwww.emaar.com :

للمزيد من المعلومات حول "مجموعة إعمار للضيافة" يرجى االتصال بـ:
كيلي هوم  /نيفين وليم | أصداء بيرسون -مارستيلر
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة | هاتف+971 4 4507600 :
kelly.home@bm.com | nivine.william@bm.com
حول شركة خدمات الضيافة العالمية GHS
تعتبر "خدمات الضيافة العالمية  "GHSشركة عالمية متخصصـة بالمبيعـات والتسـويق فـي القطـاع الفنـدقي ،وتـم إطالقهـا مـن قبـل نخبـة مـن خبـراء القطـاع
استجابة للحاجة المتنامية لتقديم دعم أكثر تخصصاً وابتكا اًر للمبيعـات الفندقيـة فـي ظـل المنافسـة الكبيـرة علـى مسـتوى القطـاع فـي السـوق العالميـة .وتسـاعد

 GHSشركاءها من الفنادق في تعزيز حضور عالماتهم التجارية مـن خـالل أنشـطة مكثفـة للتسـويق والمبيعـات ،وتمثـل حاليـاً أكثـر مـن  280فنـدقاً مسـتقالً
حول العالم .وتتخصص الشـركة فـي المبيعـات الميسسـية ،وتشـمل عملياتهـا مجـاالت االجتماعـات والحـوافز والمـيتمرات والفعاليـات ،وتتواجـد فـي أهـم المـدن

وتش ــارك ف ــي أب ــرز الفعالي ــات المتعلق ــة بالقط ــاع .للمزي ــد م ــن المعلوم ــات يرج ــى زي ــارة الموق ــع  www.g-h-s.comأو التواص ــل عب ــر البري ــد اإللكترون ــي
. contact@g-h-s.com

