
استعراض العمليات التشغيلية

شّكل إنجاز أول وجهة للمنتزهات 
الترفيهية بالمنطقة في الموعد 

المحدد محور اهتمامنا الرئيسي في 
األشهر التسعة األولى لعام ٢٠١٦. وعالوة 

على مهمتنا المضنية التي تتطلب 
إدارة أكثر من 4٠ مقاوالً وآالف العمال 

وجلب األلعاب من شتى أنحاء العالم، 
بدأت الشركة عملية تحّولها من مرحلة 

التطوير إلى مرحلة التشغيل في 
إطار االستعداد لحفل االفتتاح لوجهة 

دبي باركس آندر ريزورتس في األشهر 
األخيرة من السنة.

وما أن شارفت المرحلة األولى من األعمال 
اإلنشائية للمشروع على االكتمال حتى 

أعلنا بدء إنشاء منتزه سيكس فالجز 
دبي بقيمة ٢.٦ مليار درهم، وهو أول 
منتزه ترفيهي يحمل عالمة سيكس 

فالجز بالمنطقة، ومن المخطط أن 
يحتل مساحة قدرها ٢ مليون قدم 

مربع عند افتتاحه أواخر عام ٢٠١9. 
وتعتبر عالمة سيكس فالجز من أرفع 

عالمات المنتزهات الترفيهية مكانة في 
المنطقة، ويتوقع أن يزيد من جاذبية 

وجهة  دبي باركس آند ريزورتس لتصبح 
وجهة ال بد من زيارتها.

ومّثل تغيير اسم العالمة التجارية 
للشركة من دبي باركس آند ريزورتس 

ش.م.ع إلى دي إكس بي إنترتينمنتس 
ش.م.ع في منتصف العام قرارًا 

استراتيجيًا هامًا يهدف لفصل وجهة دبي 
باركس آندر ريزورتس الحالية عن الكيان 

األشمل للشركة، ودعم رؤية الشركة 
على المدى الطويل الرامية إلى إعادة 

رسم معالم قطاع الترفيه والتسلية في 
المنطقة. ويعتبر تغيير العالمة التجارية 

دليالً واضحًا على عزمنا في النمو إلى 
آفاق أبعد من نطاق وجهة دبي باركس 

آندر ريزورتس، مع إبقاء الباب مفتوحًا 
للتوسع المستقبلي ولمشاريع أخرى 

خارج دبي.

وقد استقطبنا فريقًا من خبراء 
محترفي  وألمع  الترفيهية  المنتزهات 

بدمج  المولعين  والشبان  الترفيه 
للمبيعات  وفريقًا  والتسلية،  التقنية 

يتمتع بخبرة واسعة. وانصب  والتسويق 
االهتمام المباشر لكل فرد من أفراد 

الفريق على اإلدارة الناجحة لوجهة دبي 
باركس آندر ريزورتس، وتقديم تجربة 
للزوار تحقق أعلى درجات رضا العمالء 

إضافة إلى زيادة أعداد الزوار من السياح 
لدبي. الزائرين  الدوليين 

روعة اإلطالق
في الفترة التي سبقت افتتاح المنتزه 

الترفيهي األول في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، تركز 
اهتمام الشركة على توظيف وتدريب 

موظفين المنتزهات الترفيهية  وتحقيق 
التكامل على مستوى البنية التحتية 

المعقدة لتقنية المعلومات لدعم 
البوابات والمكونات المتعددة، هذا فضالً 

عن جهود المبيعات والتسويق.

وتم اإلعالن عن عروض بطاقات الدخول 
السنوية لمنتزه ليجوالند دبي في شهر 

فبراير ٢٠١٦، وتاله منتزها موشنجيت 
دبي وبوليوود باركس دبي في أبريل 

٢٠١٦. وترافق إطالق عروض المبيعات 
مع إطالق الموقع اإللكتروني الجديد 

 dubaiparksandresorts.com للوجهة
الذي يركز اهتمامه على سوق 

المستهلكين، واإلطالق التدريجي ألولى 
الحمالت التسويقية للمستهلكين.

وفي شهر أغسطس، أطلقنا أالغنية 
الرسمية الخاصة بوجهتنا الترفيهية، "أول 

ذا وندرز أوف ذا يونيفيرس"، من تأليف 
ملحن الموسيقى التصويرية وعازف 

البيانو األسطوري األمريكي أالن مينكن، 
الفائز بعدة جوائز أوسكار. تحكي األغنية 
قصة الفرح والضحك واإلثارة وهي تجتمع 

معًا في دبي باركس آند ريزروتس.

سيكس فالجز دبي

 ٢٫٦ مليار درهم
ما أن شارفت المرحلة األولى من األعمال 

اإلنشائية للمشروع على االكتمال حتى أعلنا 
بدء إنشاء منتزه سيكس فالجز دبي بقيمة 

٢.٦ مليار درهم، وهو أول منتزه ترفيهي 
يحمل عالمة سيكس فالجز في المنطقة، 

وينتظر افتتاحه أواخر عام ٢٠١9.

 األغنية الرسمية 
للوجهة الترفيهية

في شهر أغسطس، أطلقنا 
األغنية الرسمية الخاصة بوجهتنا 

الترفيهية، "أول ذا وندرز أوف ذا 
يونيفيرس"، من تأليف ملحن 
الموسيقى التصويرية وعازف 

البيانو األسطوري األمريكي أالن 
مينكن، الفائز بعدة جوائز أوسكار.

 نحــو وضــع 
 تشغيلــي 

كــامـــل
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بطاقات الدخول السنوية
تم اإلعالن عن عروض بطاقات الدخول 

السنوية لمنتزه ليجوالند دبي في فبراير 
٢٠١٦، وتاله منتزها موشنجيت دبي 

وبوليوود باركس دبي في أبريل ٢٠١٦.

3١ أكتوبر ٢٠١٦
انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل 

لدى افتتاح منتزه ليجوالند دبي وريفرالند 
دبي في ٣١ أكتوبر.
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إضافة إلى استخدام األغنية من قبل 
سفيرتي عالمتنا التجارية، لونا ونوفا، 

استخدمت األغنية أيضًا ضمن فيلم 
يعرض المكونات المختلفة لوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس، وقد تم إطالقه على 
قنوات التواصل االجتماعي وعلى نظام 

آي سي إي الترفيهي الخاص بطيران 
اإلمارات إليجاد أجواء من الترقب لالفتتاح.

وتم تدشين الوجهة رسميًا من قبل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، في ١8 
ديسمبر ٢٠١٦. وحضر مراسم الحفل 
الكبير أكثر من ١،٥٠٠ ضيف، بينهم 
أفراد من األسرة الحاكمة في دبي، 

وشخصيات محلية مرموقة، والجهات 
الراعية والشركاء في العمل، إضافة 

إلى ٢٠٠ مراسل من وسائل إعالم دولية. 
ومّثل الحفل تتويجًا مثيرًا والئقًا لسنة 

حافلة بالنشاط. ويعتبر افتتاح وجهة 
متعددة البوابات كوجهتنا إنجازًا على 
المستوى العالمي وكنا فخورين جدًا 

بالتغطية الواسعة التي حظي بها الحفل 
من وسائل اإلعالم المحلية والدولية على 

حد سواء.

وكان لحفل االفتتاح الكبير دورًا بالغ 
األهمية في إعطاء المكانة الالئقة 

بالوجهة. وتمثلت الرسالة األساسية 
للحفل في التركيز على ما تقدمه 

الوجهة من أجواء محببة للعائالت 
بأسلوب جديد في الترفيه يناسب 

مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وشهدنا ازديادًا في مستوى المعرفة 
بالوجهة ومنتزهاته الترفيهية بعد اإلطالق، 
إذ أن التغطية اإلعالمية الواسعة والحمالت 
التسويقية وصلت لكل من الزوار والزوار 

المحتملين على حد سواء.

 التركيز على التجربة 
المقدمة للضيوف

لقد عملنا على بناء وجهة تسعى إلى 
خدمة السوق المحلية في دولة اإلمارات 

والزوار الدوليين الذين يعيشون على 
بعد 4 – 8  ساعات بالطائرة من دبي. 

وقد تم انتقاء كل منتزه ووجهة ترفيهية 
بما يناسب مختلف الجنسيات والفئات 

العمرية في نطاق دائرة نشاطنا، وتوفير 
أكثر من ١٠٠ لعبة ووجهة ترفيهية في 

المنتزهات الثالثة والحديقة المائية التي 
تضمها  دبي باركس آند ريزورتس.

يمثل منتزه ليجوالند دبي وحديقة 
ليجوالند المائية عالمة تجارية مرموقة 
عالميًا، تستخدم فيهما قطع تركيب 

الليجو الشهيرة لتوفير التسلية 
والتعليم لألسر التي لديها أطفال تتراوح 

أعمارهم بين سنتين الى ١٢ سنة. أما 
منتزه بوليوود باركس دبي فتم إنشاؤه 

تلبية لرغبات عشاق أفالم بوليوود من 
مختلف أنحاء العالم، وذلك بعرض 

أشهر أفالم بوليوود، ألول مرة، ضمن 
أجواء المنتزهات الترفيهية. بينما يمثل 

منتزه موشنجيت دبي درة منتزهاتنا، 
حيث يقدم صورة تنبض بالحياة لــ١٣ 

شخصية شهيرة في أفالم هوليوود من 
أعرق شركات السينما العالمية مثل 
كولومبيا بكتشرز ودريم ووركس 

وليونزغايت والسنافر.

وخالل الفترة التشغيلية الممتدة من 
٣١ أكتوبر ٢٠١٦ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، 

اجتذبت الوجهة الترفيهية أكثر من ٣٢٠،٠٠٠ 
زائرًا. وكانت هذه الزيارة بالنسبة للكثير 

من الزوار اول تجربة لهم في عالم 
المنتزهات الترفيهية. ورغم أننا لم نكن 

قد بدأنا التشغيل الكامل للوجهة، إال أن 
جودة هذه الوجهة الترفيهية القت بشكل 

عام استحسانًا كبيرًا.

ففي شهر ديسمبر، وجهنا الدعوة 
لسكان دولة اإلمارات لالحتفال بعطلة 

العيد الوطني في  دبي باركس آند 
ريزورتس، وذلك بإطالق عرض سنوي 

بمناسبة العيد الوطني يتضمن عددًا 
محدودًا من التذاكر تم تسعيرها 

برقم يعادل الذكرى السنوية لقيام 
دولة اإلمارات. فطرحنا 4،٥٠٠ تذكرة "فخر 
الوطن" بسعر 4٥ درهم للشخص في 

المنتزه خالل أيام العطلة األسبوعية 
الثالثة، وبيعت جميع التذاكر في أقل 

من ساعتين. 

كما أطلقنا تطبيق دبي باركس آن 
ريزورتس، ويأتي ضمن نطاق تعاوننا مع 

مؤسسة اتصاالت، شريكنا في مجال 
االتصاالت. فنحن نعمل مع "اتصاالت" 

لدمج هذا التطبيق ضمن مبادرة المنتزه 
الذكي، التي تتيح للزوار إمكانية 

االستمتاع بتجربة مريحة وسلسة عند 
الدخول للمنتزهات. ونسعى معًا 

الستثمار القدرات المتميزة التي تتمتع 
بها البنية التحتية لالتصاالت والتقنيات 

الرقمية في دولة اإلمارات لتوفير تجربة 
تفاعلية للضيوف وتعزيز شبكة "إنترنت 

االشياء" في البالد في إطار دعم رؤية دبي 
"المدينة الذكية".

استعراض العمليات التشغيلية )تتمة(

   ١8 ديسمبر ٢٠١٦
حضر مراسم حفل االفتتاح أكثر من ١،٥٠٠ 

ضيف، بينهم أفراد من األسرة الحاكمة في 
دبي، وشخصيات محلية مرموقة، والجهات 
الراعية والشركاء في العمل، إضافة إلى ٢٠٠ 

مراسل من وسائل إعالم دولية – كتتويج 
الئق لسنة حافلة بالنشاط.

3٢3,489   
 عدد زيارات الوجهة الترفيهية في أول 

شهرين من التشغيل.
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ورغم أن التطبيق ما يزال في بداياته 
األولى، إال أن اإلصدارات المستقبلية تطمح 

إلى تقديم خدمات إبداعية لضيوف 
الوجهة بما يضفي مزيدًا من الروعة 

على تجربتهم الترفيهية، سواء داخل 
المنتزهات أو عند التخطيط للزيارة.                                                                                                                            

نظرًا ألن الوجهة تمثل وجهة محببة 
للعائالت، فإننا نبذل كل ما في وسعنا 

لتلبية التوقعات في كل ما نقدمه. 
ففي فندق البيتا، على سبيل المثال، 

لدينا أماكن ووجهات ُخصصت لضيوفنا 
الصغار مثل "النهر الكسول" ونادي 
األطفال، إضافة إلى أماكن مخصصة 
لتسجيل دخول األطفال. كما يمثل 

تقديم فقرات الترفيه الحية محورًا آخر 
من محاور اهتمامنا. فعالوة على وجود 
أكثر من 4٠٠ فنان في مختلف المنصات 

المسرحية، والعرض المسرحي جان-
إي-جيغار الذي القى استحسانًا كبيرًا 

في مسرح راج محل في منتزه بوليوود 
باركس دبي، سنواصل إضافة المزيد 

من العروض والفرق الفنية لتلبية أذواق 
الزائرين على اختالفها.

 وسيكون بانتظار ضيوفنا سنة حافلة 
باالكتشافات المثيرة. فسوف نبني على 

المعارف التي نعتقد أننا اكتسبناها 
لجعل المنتج يدفع نحو تكرار الزيارات 

وتشجيع الزوار الجدد على تجربة 
"أكتشف عالمًا مذهالً".

باعتبار أن تجربة الضيوف هي محور 
اهتمامنا، فسوف نجرب ساعات تشغيل 

مختلفة في المنتزهات لضمان تلبية 
تطلعات العمالء. وسنكون مؤسسة 

تتعلم ومستعدة لإلصغاء وتعديل 
أسلوب عملها سعيًا لتلبية تطلعات 

عمالئنا. كما سنواصل تقييم ردود فعل 
الضيوف ومالحظاتهم للتأكد من تحقيق 

مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة برضا 
العمالء واستكشاف بدائل متنوعة في 

عروض التذاكر ومنتجات التجزئة لتلبية 
حاجاتهم المختلفة.

تلبية المعايير وتحديدها
بعد أن أنجزنا وطّورنا وأنشأنا الوجهة 

الترفيهية الفريدة من نوعها على 
مساحة ٢٥ مليون قدم مربع، بات 

بإمكاننا اآلن االستفادة من دروس هذه 
التجربة وتطبيقها في إطار عملنا 

كمشغلين في عدة مستويات.

وفي هذا اإلطار نحن نعمل مع كل 
مشغل من مشغلي المنتزهات 
الترفيهية إلدارة ساعات التشغيل 

وتدريب الموظفين وتلبية معايير 
الصحة والسالمة في األلعاب والمأكوالت 

والمشروبات، والكثير الكثير.

كما نواصل العمل مع مشغلي 
المنتزهات لتقليل حاالت التوقف الناتجة 

عن إشكاالت فنية أو ميكانيكية. وتحتل 
السالمة واألمن قمة األولويات. ولهذا 

اعتمدنا أكثر المعايير األوروبية صرامة 
لضمان االمتثال، وإجراء اختبارات االعتماد 

من قبل جهات تفتيش مستقلة، بما 
يشمل أماكن اللعب أيضًا. وتشمل 

اختبارات االعتماد السنوية الجوانب الفنية 
والتشغيلية وعمليات اإلخالء، إضافة إلى 

التدريب المشترك لألفراد على العمل في 
أجزاء الوجهة المختلفة.

ومن أجل تشكيل هوية استهالكية 
للوجهة، ولكل منتزه من منتزهاته، 

عكفنا على تطبيق برنامج طموح إلجراء 
مقارنة معيارية بين معايير خدماتنا 
ومعايير خدمات أبرز الجهات الفعالة 

في القطاع. ولدعم تحقيق هذا الهدف، 
قمنا بتصميم رزمة من مؤشرات األداء 

الرئيسية الطموحة لنتعقب، على 
سبيل المثال، مستويات رضا العمالء 
وإشكاليات السالمة/األمن واستنزاف 
الموظفين وااللتزام بالمعايير الفنية.

ز اهتمامنا في العام  وبينما تركَّ
المنصرم على وضع األسس وتطبيق 

أسلوب دبي باركس آند ريزورتس في 
العمل، فإن مهمتنا القادمة ستنصب 

على اإلدارة والتعلم والنمو. وسيكون 
ف عاملين  التنّبه واالستعداد للتكيُّ

أساسيين في نجاحنا.

نقاط قوة فريدة، وخبرات غنية
ال شك أن إطالق صناعة جديدة في 

القطاع يتطلب الكثير من األمور، 
لكن أحد أهم هذه األمور هو الحاجة 
إلى نشر الوعي بين شريحة واسعة 

– من  من الجمهور المستهدف 
مستهلكين ووكالء وسفر ووسائل 

إعالم وجهات سياحية – لتكوين صورة 
الترفيهية، وعلى  المنتزهات  أفضل عن 

وجه الخصوص ما يمكن لوجهة دبي 
آند ريزورتس تقديمه. باركس 

في هذا السياق ركزنا خالل عام ٢٠١٦ 
جهودنا في مجال المبيعات والتسويق 

الدولية على باقة من أهم أسواق 
السياحة القادمة إلى دبي. فوقعنا 

اتفاقيات مع شركات تمثيل رائدة من 
الهند ودول مجلس التعاون والمملكة 
المتحدة والصين وألمانيا وغرب أفريقيا. 

تهدف هذه الشراكات إلى تجسيد حضور 
دبي باركس آند ريزورتس في هذه 

األسواق السياحية الهامة وتعريف سياح 
العطالت بالتجارب والعروض الفريدة التي 

يمكن لهذه الوجهة تقديمها.

وقد تم اجتذاب الزوار خالل الفترة 
التشغيلية القصيرة عام ٢٠١٦ بشكل 

رئيسي من سوق السكان المحليين. 
ويذكر أن ٣٣% من مبيعات التذاكر تمت 
على البوابات و4١% منها عبر اإلنترنت. أما 

مبيعات التذاكر التي تمت عن طريق 
شركائنا من مشغلي الجوالت السياحية 

فتمثلت بـ ٥% فقط.

4,٥٠٠ 
احتفاالً بالعيد الوطني لإلمارات، قدمنا لسكان 

الدولة تذاكر تم تسعيرها على نحو يعادل 
عدد سنوات هذه الذكرى، فطرحنا ٥٠٠،4 

تذكرة بسعر 4٥ درهم للمنتزه خالل أيام 
العطلة األسبوعية الثالثة، ونفذت جميعها في 

أقل من ساعتين.

 تطبيق دبي باركس 
آند ريزورتس

صمم تطبيق دبي باركس آند ريزورتس، 
بالتعاون مع مؤسسة اتصاالت، لتوفير تجربة 

تفاعلية للضيوف وتعزيز شبكة "إنترنت 
االشياء" في البالد في إطار دعم رؤية دبي 

"المدينة الذكية".

 4٠٠   
بفضل أكثر من 4٠٠ فنان في مختلف 

المنصات المسرحية، والعرض المسرحي 
جان-إي-جيغار الناجح في مسرح راج 

محل في منتزه بوليوود باركس دبي، 
سنواصل إضافة المزيد من العروض إلبقاء 

ضيوفنا في حالة متعة دائمة. 
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وال شك أن هذا يعكس الترقب لدى 
سوق السكان المحليين، الذين شاهدوا 

الوجهة أثناء إنشائها على مدى السنوات 
القليلة الماضية، كما يعكس ارتفاعًا 

متوقعًا في مستوى المعرفة لدى الزوار 
من خارج البالد عند بدء مشغلي الجوالت 

السياحية وخدمات السفر تسويقهم 
للوجهة بين عمالئهم.

وتشير تقديراتنا األولية إلى أن زوار 
المنتزهات سيزيدون بالدرجة األولى من 

خالل السياح الدوليين، لذلك، سيكون 
أحد محاور اهتمامنا الرئيسية خالل عام 

٢٠١7 الحرص على العمل مع شركائنا 
في سبيل الوصول إلى هذه الشريحة 
الهامة من الجمهور المستهدف. وبناء 

عليه، سيتواصل التركيز على توعية 
الوسطاء، والسيما وكاالت السفر، بشأن 

دبي وكيف أصبحت اآلن وجهة عالمية 
للمنتزهات الترفيهية وأن  دبي باركس 

آند ريزورتس يحتل قلب هذه الوجهة.

كما سيكون هناك التزام مستمر 
المستهلكين وتنويرهم.  بتوعية 

فرغم أن معظم المستهلكين 
يعرفون معنى المنتزهات الترفيهية، 

إال أننا سنواصل استخدام باقة متنوعة 
من أساليب المبيعات والتسويق 

إلبراز الصورة الفريدة لدبي باركس آند 
ريزورتس ومزاياه. ولن يتم التغاضي 

عن أهمية الحديث المباشر، وخاصة 
في األسواق المحلية واإلقليمية، إليصال 
مشاعر اإلثارة، والتعريف بحجم الوجهة 

الرفيعة. وجودتها 

ولتشجيع الزيارات المتكررة، سنعمل 
على االستفادة من حقوق الملكية 
الفكرية التي نتمتع بها الستحداث 

مناسبات ومهرجانات موسمية للسكان 
والزوار على حد سواء. ففي عام ٢٠١٦، 

أطلقنا مبادرة االحتفال بالعيد الوطني 
لإلمارات وفعالية "فيستيف أون ذا ريفر" 

احتفاالً بموسم العطالت في شهر 
ديسمبر في ريفرالند دبي. والسمة 
المشتركة في هذه األنشطة هي 

التركيز على العائالت وإبداع شيء جديد. 
وهدفنا من ذلك بناء عالقة قوية بين 

الوجهة والمناسبات الهامة في التقويم 
السنوي – كالعيد الوطني، وعيدي 

الفطر واألضحى، ورأس السنة الصينية، 
ومهرجان ديوالي الهندوسي، وليلة 

رأس السنة، وعيد الهالوين... إلخ – وجعل 
دبي باركس آند ريزورتس الوجهة األولى 

لالحتفاالت العائلية على مدار السنة.

وسنواصل إبراز صورة الوجهة كمقصد 
محبب للعائالت، وذلك بالتركيز على 

تقديم خبرات وتجارب ال تنسى. كما أن 
قدرتنا على استضافة الزوار بكل راحة 

داخل الوجهة في فندق البيتا المستوحى 
من أجواء جزر بولينيزا المحببة للعائالت 
يمنحنا عرضًا تسويقيًا فريدًا. وسنحرص 

على استخدام هذه الميزة في أنشطتنا 
التسويقية لتشجيع الزيارات المتكررة 
من قبل الضيوف الذين يعتزمون قضاء 

يومين أو ثالثة أيام.

كما أننا مستعدون للتحّول إلى حّد 
كبير باتجاه سوق اإلنترنت، إذ بات الشراء 

عبر اإلنترنت سوقًا قائمًا بذاته.

فقد أظهر إطالق الموقع االلكتروني 
 dubaiparksandresorts.com للوجهة

أن المستهلكين على استعداد للشراء 
عبر اإلنترنت ونحن من جهتنا سنوظف 

هذا االستعداد. ونتوقع أن يشهد السوق 
عبر اإلنترنت تسارعًا كبيرًا مبتعدًا عن 

كونه مجرد "لوحة إعالنات".

كما أن تنظيم جوالت تعريف لمشغلي 
الرحالت السياحية وخدمات السفر 

الدوليين، بالتعاون مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري في دبي، سيعزز هذا 

المفعول المتتابع. كما أن المؤتمرات 
السياحية الدولية وحضور معارض أسواق 

السفر الدولية سيمثالن قناة أخرى 
للتواصل، مع التركيز من جديد على إبراز 

صورة دبي كوجهة محببة للعائالت.

ولن يدرك الزوار حجم دبي باركس آند 
ريزورتس إال عند الوصول إلى بواباته. 

ولذلك ننوي أن نغرس عامل الدهشة بأن 
دبي باركس آند ريزورتس شيء أكبر 

من مجموع مكوناته، بل هو إنجاز فريد 
في تنوعه يصعب تكراره في أي مكان 

آخر في العالم، حيث يجد فيه الناس من 
مختلف األعمار والثقافات مزايا فريدة 

وتجارب غنية بانتظارهم.

استعراض العمليات التشغيلية )تتمة(

فعاليات هامة
ففي عام ٢٠١٦، أطلقنا مبادرة االحتفال بالعيد 

الوطني لدولة اإلمارات وفعالية "فيستيف 
أون ذا ريفر" احتفاالً بموسم العطالت في 

شهر ديسمبر في ريفرالند دبي. وركزنا على 
العائالت وإبداع أشياء جديدة، وبناء عالقة قوية 
بين الوجهة والمناسبات الهامة في التقويم 

السنوي – كالعيد الوطني، وعيدي الفطر 
واألضحى، ورأس السنة الصينية، ومهرجان 

ديوالي الهندوسي، وليلة رأس السنة، وعيد 
الهالوين... إلخ
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توزع الزيارات )حسب الفئة(

%4١ عبر اإلنترنت   
%33 الحضور عبر البوابات   
%٥ مكاتب السفر السياحية   
%٢١ أخرى   
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