
 
 

  خبر صحافي 
  

  من إعمار" Uللفنادق" تنضم إلى برنامج الوالء " روڤ"
  

 "للفنادق" تنضم إلى باقة الفنادق والمطاعم والنوادي والمراكز الترفيهية ومنتجعات السبا التابعة لـ  روڤ
 من إعمار" U"إعمار" في تقديم مزايا برنامج الوالء المميز "

  
"، المشروع المشترك بين "ِمراس القابضة" للفنادقروڤ انضمت ": 2017 يسمبرد 12دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

من إعمار" الذي يقدم للضيوف قيمة  Uو"إعمار العقارية ش.م.ع" والتي تديرها "مجموعة إعمار للضيافة"، إلى برنامج الوالء "
  ة التابعة لـ "إعمار". مميزة ومزايا متنوعة في مجموعة واسعة من الفنادق والمطاعم والوجهات الترفيهي

  
سيتي سنتر" روڤ وسط المدينة" و" روڤللفنادق" الحالية، والتي تشمل " روڤوأصبح بإمكان ضيوف وزوار جميع وجهات "

بوينتس" واحدة عند إنفاق  Uالمركز التجاري" االستفادة من مزايا برنامج الوالء والفوز بنقطة " ڤرو المدينة الطبية" و"روڤ و"
   ي من فنادق العالمة التجارية. درهمين في أ

  
عن بقية برامج الوالء ‘ من إعمار U’ ينفردبهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "

السبا في السوق اليوم بكونه يقدم ألعضائه قيمة كبيرة عبر طيف واسع من الخيارات يشمل اإلقامة الفندقية وزيارة مراكز 
أن تكافئ والء ‘ إعمار’األربعة منذ افتتاحها، يسر ‘ روڤ’وفي ضوء النجاح الذي حققته فنادق والمطاعم والمراكز الترفيهية. 

  عمالء هذه الفنادق المميزة من خالل منحهم فرصة االستفادة من المزايا المتنوعة التي يضمنها لهم البرنامج". 
  

من إعمار" االستمتاع بفوائد  Uللفنادق"، يمكن ألعضاء " روڤلنفاط لإلقامة في وجهات "وباإلضافة إلى إمكانية استبدال ا
ظهرًا،  4بالمئة على الحجوزات المباشرة، وتسجيل المغادرة في وقت متأخر حتى الساعة  10أخرى تشمل حسومات بقيمة 

ية" إضافة إلى النقل المجاني من وٕالى بالمئة على رسوم العضوية في وجهات "مجموعة إعمار الترفيه 20وحسومات بقيمة 
  مطار دبي الدولي، بحسب فئة العضوية. 

  
عامًا أو أكثر، ومن أي مكان في العالم. ويحصل  18من إعمار" مفتوح أمام جميع األفراد بعمر  Uيذكر أن باب التسجيل في "

أي من وجهات "إعمار" الترفيهية المشمولة بوينتس" عند اإلقامة في الفنادق أو زيارة المطاعم أو  Uاألعضاء على نقاط "
  بالبرنامج. 

  
أو  customerservice@ubyemaar.comعبر البريد اإللكتروني  من إعمار" بسالسة فائقة Uويمكن التسجيل في برنامج "

. ويعمل مركز هناويمكن التعرف على قائمة الوجهات المشاركة . www.ubyemaar.comمن خالل زيارة الموقع اإللكتروني 
من  LOYALTY 800 مساًء، ويمكن التواصل معه عبر الرقم 9صباحًا و 9بين الساعة االتصال الخاص بالبرنامج يوميًا 

  + من خارج الدولة.971 4 5672000داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، و
  - انتهى-

  
 
 
  



 
  

  معلومات للمحررين
  

  حول "مجموعة إعمار للضيافة"
. وحّددت تتخصص "مجموعة إعمار للضيافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقارية"، في إدارة مشاريع الضيافة والترفيه في المنطقة

 المجموعة تخّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حيث تمتلك المجموعة اليوم وتدير محفظة متنوعة من مشاريع الضيافة بما فيها
رسخت الفنادق، والشقق الفندقية، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسية، والمطاعم العصرية، إضافة إلى نادي مرسى دبي لليخوت. وقد 

عالمات فندقية لكل منها مزاياها الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"،  3"مجموعة إعمار للضيافة" مكانتها في قطاع الضيافة مع إطالقها 
وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع الضيافة  و"فيدا للفنادق والمنتجعات"، و"روڤ للفنادق".

لسياح داخل والخدمات السياحية في دبي والمنطقة عمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتيح مزايا قّيمة للشركات وا
ومصر وتركيا والبحرين، هذا بخالف حضورها  المملكة العربية السعوديةإدارة فنادق وشقق فندقية في كل من عقاراتها، وستتولى هذه العالمة 

  الذي يتوسع باستمرار في دبي.
لجديدة جيال اوبدورها تتيح عالمة "فيدا للفنادق والمنتجعات" الراقية، من فئة البوتيك للفنادق والشقق الفندقية، مفهوم ضيافة مختلف يتوجه إلى األ

ن دون من المديرين التنفيذيين ورواد األعمال والسياح؛ وتوفر هذه العالمة بيئة محفزة لألجيال الشابة المهتمة بأرقى تفاصيل السفر العصري م
دن الرئيسية من الم وعددتكلف، وهي تتولى إدارة فندقين في دبي إضافة إلى تشغيل فنادق وشقق فندقية في البحرين والمملكة العربية السعودية 

  في المنطقة، عالوًة على حضورها الدائم في دبي.
للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة كمشروع مشترك بين "إعمار ڤ وأطلقت "مجموعة إعمار للضيافة" عالمة "رو

للفنادق" بالحياة النابضة لمدينة دبي من خالل ڤ ا، تحتفي "روالعقارية" و"مراس القابضة". وانطالقًا من تأثرها بالثقافة والبيئة المحلية في تصميمه
حدودًا. نهجها الفريد لتوفير تجارب ضيافة متميزة للمسافرين العالميين الشباب، أو الذين يتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال يعرف 

  ق عقارات جديدة في المدينة.فنادق في مواقع حيوية بدبي، وتخطط إلطال أربعةولدى العالمة التجارية 
و"نادي  وتتضمن المرافق الترفيهية التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة" كًال من "نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية"

   www.emaar.comللمزيد من المعلومات:  مرسى دبي لليخوت.
  

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

 بأجوائهــا وتمتــاز الحديثــة التقنيــات تربطهــا الجــودة عاليــة فنــادق فــي اإلقامــة ينشــدون الــذين المســافرين مــن الجديــد للجيــل العالمــة وتتوجــه". القابضــة
  .في دبي الضيافة لقطاع جديدة معايير بذلك ترسي وهي المحيطة، البيئة ثقافة من المستوحاة

 العالمة وتتوجه معًا؛ آنٍ  في والفاعلية والراحة والحداثة بالموثوقية تتسم خيارات مع بعيدة عن التكلف عصرية ضيافة تجارب" روڤ للفنادق" وتوفر
 الحديثـة التكنولوجيـا وتبنـي الكفـاءة وتمثـل. الـوتيرة سـريع المـدن حيـاة نمـط يعيشـون الـذين دبـي قـاطني مثـل واالستكشاف المغامرة قعشا أو للشباب
  .حدود بال االستكشاف وحب التواصل بهدف العالم حول الترحال عشاق شغف تعكس التي" روڤ للفنادق" لعالمة شعاراً 
 جـــودة خـــدمات بـــين الكامـــل التنـــاغم تحقيـــق" روڤ للفنـــادق" تضـــمن العصـــرية، للحيـــاة مبتكـــرة تجـــارب يروتـــوف المـــتقن التصـــميم علـــى تركيزهـــا ومـــع

  . الراحة درجات وأقصى التصميم، الجمالية في والمعايير الضيافة،
سيتي سنتر" و"روق المركـز ولدى العالمة التجارية حاليًا أربعة فنادق بمواقع حيوية في دبي: "روڤ وسط المدينة" و"روڤ المدينة الطبية" و"روڤ 
  التجاري"، ومن المقرر إطالق مشاريع جديدة في "مرسى دبي" والسطوة" وعلى مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس".

www.rovehotels.com   
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