خبر صحافي

"ريل سينما" تطلق أول سينما داخل فندق في دبي ،في "روڤ وسط المدينة"
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 4 ،أبريل  :2018كشفت "إعمار للترفيه" ،التابعة لشركة "إعمار العقارية" ،اليوم عن توسعة

نطاق عالمتها التجارية الرائدة "ريل سينما" في السوق المحلية عبر إطالق مفهوم جديد يتمثل في أول صالة عرض سينمائية

ضمن فندق في دبي ،وذلك في "روڤ وسط المدينة" .وتهدف هذه الخطوة إلى توفير المزيد من التسهيالت والخدمات لضيوف

الفندق وتلبية االحتياجات العصرية لسكان المدينة وزوارها على حد سواء.

ويعتبر "روڤ وسط المدينة" أول وجهات العالمة التجارية "روڤ للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصرية الراقية من الفئة
المتوسطة والتي يجري تطويرها كمشروع مشترك بين ِ
"مراس" و"إعمار العقارية ش.م.ع".
وبما ينسجم مع تركيز "روڤ للفنادق" على التميز في عناصر التصميم ،ستكون "ريل سينما  -روڤ وسط المدينة" امتداداً

لألجواء الفريدة للفندق ،وهو ما يتجسد في المقاعد األنيقة والطابع العصري للقاعة التي تتكامل فيها مفاهيم البساطة واألناقة في

تناغم تام .وتشمل تذكرة دخول السينما علبة البوبكورن والمشروبات الغازية ،مما يجعل منها وجهة مثالية للمسافرين العصريين
وسكان المدينة أيضاً ،ممن يتطلعون إلى مشاهدة أحدث اإلنتاجات السينمائية من المنطقة والعالم باإلضافة إلى مباريات كرة

القدم المرتقبة من قبل الجمهور.

بهذه المناسبة قال ديمين الثام ،الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار للترفيه" التي تتولى مهام تشغيل "ريل سينما"" :تواصل ’ريل
سينما‘ إرساء معايير فريدة تغير نظرة عشاق األفالم حول تجربة المشاهدة السينمائية بالتزامن مع تنويع باقة الخدمات
والوجهات التي توفرها لتالقي تطلعات العمالء على كافة المستويات .ونتطلع عبر هذه الخطوات إلى رسم مالمح جديدة لقطاع

الترفيه في المنطقة ،وهو ما يتجسد في إطالق مفهوم السينما في الفندق .ونحن ملتزمون دائماً بتقديم أفضل التجارب الترفيهية،

واالرتقاء بقطاع السينما في المنطقة نحو آفاق جديدة من التميز".

ومن جانبه قال أوليفييه هارنيش ،الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة"" :تستهدف ’روڤ للفنادق‘ المسافرين العصريين

الذين يتطلعون إلى التواجد في وجهات اجتماعية مميزة تمثل امتداداً لمحيطها الثقافي .وانطالقاً من مكانته كأول الفنادق التي تم

افتتاحها تحت مظلة العالمة التجارية ،نجح ’روڤ وسط المدينة‘ في تبوء مكانة مميزة بفضل موقعه الحيوي وسهولة الوصول

منه إلى أهم مرافق األعمال والترفيه في المدينة .ونحن على ثقة بأن إضافة السينما الجديدة إلى الفندق ستثري القيمة
االستثنائية التي يقدمها ’روڤ وسط المدينة‘ للضيوف".

وبدوره قال بول بريدجر ،المدير المؤسسي للعمليات في "روڤ للفنادق"" :يضفي افتتاح ’ريل سينما  -روڤ وسط المدينة‘ بعداً

جديداً على قطاع الضيافة في المدينة عبر تقديم مزيج متكامل من الخيارات الترفيهية التي يفضلها المسافر العصري ،وبما

ينسجم أيضاً مع قيم العالمة التجارية ’روڤ للفنادق‘ الرامية إلى تقديم تجربة ضيافة حديثة في أجواء اجتماعية راقية .ويعتبر

الفندق من الوجهات المفضلة للشباب العصريين ،وال شك بإن إضافة السينما ستساهم في تعزيز موقعه كخيار أول للجيل

الجديد من المسافرين".
ومن المقرر استكمال العمل في "ريل سينما  -روڤ وسط المدينة" خالل النصف األول من  ،2018وستضم  49مقعدًا فقط
وستعتمد المعايير المميزة لمجمعات "ريل سينما" على مستوى تقنيات العرض الصوتي والبصري .وتعتبر "ريل سينما  -روڤ
وسط المدينة" أحدث اإلضافات إلى محفظة "إعمار للترفيه" المتنامية من الوجهات االستثنائية في أعقاب إطالق "فيرتشوال

رياليتي بارك" في "دبي مول" و"مطعم ومطبخ غاي فييري من ريل سينما في نادي جبل علي الترفيهي".

وستقدم "ريل سينما  -روڤ وسط المدينة" خدماتها أيضاً للفعاليات االجتماعية والمؤسسية ،حيث توفر ردهة الصالة وجهة
مثالية للقاءات قبل العروض ،في حين تقدم المقاعد المريحة واألجواء األنيقة مكاناً مثالياً لالحتفاالت والمناسبات الخاصة.
-انتهى-

معلومات للمحررين

حول "إعمار للترفيه"

تعتبــر شــركة "إعمــار للترفيــه" ،التابعــة لمجموعــة "إعمــار العقاريــة" ،مــزوداً ارئــداً لتجــارب الترفيــه المبتك ـرة التــي تــوفر المتعــة لعمــالء الشــركة وتثــري
حيــاتهم بمــا يتجــاوز جميــع توقعــاتهم .وتعنــى الشــركة بتقــديم أرقــى الخــدمات الترفيهيــة باالعتمــاد علــى أفضــل الخبـرات فــي القطــاع .وتمتلــك "إعمــار
للترفيه" محفظة عالمية المستوى من الوجهات الترفيهية التي تواكب متطلبات ماليين الزوار.

وفـي "دبــي مـول" تتضــمن وجهــات "إعمـار للترفيــه" كـالً مــن "كيــدزانيا" و"حلبـة دبــي للتـزلج" ودبــي أكواريــوم وحديقـة الحيوانــات المائيـة" باإلضــافة إلــى
مجمع الواقع االفتراضي "فيرتشوال رياليتي بارك" الذي تم افتتاحه عام  .2018كما قامت "إعمار للترفيه بتطوير مجمعات "ريل سينما" التي تديرها
في كل من "دبي مول" و"دبي مارينا مول" إضافة إلى أول مطعم سينمائي في المنطقة في جبل علي والمقرر افتتاحه عام  2018عبر شـراكة مـع

الشيف الشهير غاي فييري.
نبذة عن "روڤ للفنادق"

"روڤ للفنادق" هي عالمة تجارية للفنادق والشقق الفندقية التي تعكس نبض الحداثة في دبي ،وهي مشروع مشـترك بـين "إعمـار العقاريـة" و"مـراس

القابضــة" .وتتوجــه العالمــة للجيــل الجديــد مــن المســافرين الــذين ينشــدون اإلقامــة فــي فنــادق عاليــة الجــودة تربطهــا التقنيــات الحديثــة وتمتــاز بأجوائهــا

المستوحاة من ثقافة البيئة المحيطة ،وهي ترسي بذلك معايير جديدة لقطاع الضيافة في دبي .وتوفر "روڤ للفنادق" تجارب ضـيافة عصـرية بعيـدة

عــن التكلــف مــع خيــارات تتســم بالموثوقيــة والحداثــة وال ارحــة والفاعليــة فــي آن مع ـاً وتتوجــه العالمــة للشــباب أو عشــاق المغــامرة واالستكشــاف مثــل
قــاطني دبــي الــذين يعيشــون نمــط حيــاة المــدن س ـريعة الــوتيرة .وتمثــل الكفــاءة وتبنــي التكنولوجيــا الحديثــة شــعا اًر لعالمــة "روڤ للفنــادق" التــي تعكــس
شغف عشاق الترحال حول العـالم بهـدف التواصـل وحـب االستكشـاف بـال حـدود .ومـع تركيزهـا علـى التصـميم المـتقن وتـوفير تجـارب مبتكـرة للحيـاة

العص ـرية ،تضــمن "روڤ للفنــادق" تحقيــق التنــاغم الكامــل بــين جــودة خــدمات الضــيافة ،والمعــايير الجماليــة فــي التصــميم ،وأقصــى درجــات ال ارحــة.

ولدى العالمة التجارية حالياً أربعة فنادق بمواقع حيوية في دبي" :روڤ وسط المدينة" و"روڤ المدينة الطبية" و"روڤ سيتي سنتر" و"روق المركـز
التجاري" ،ومن المقرر إطالق مشاريع جديدة في "مرسى دبي" و "السطوة" وعلى مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس".
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للمزيد من المعلومات حول "إعمار للترفيه" يرجى التواصل مع:

نيفين ويليم

أصداء بيرسون مارستيلر

+971 4 450760

nivine.william@bm.com

