
استعراض االستراتيجية

دي إكس بي إنترتينمنتس هي 
شركة ترفيه وتسلية ينصّب اهتمامها 

على تقديم مفهوم جديد لمنتجات 
الترفيه في المنطقة. ويبرز شعارنا 
"أحالم بال حدود" طموحنا ألن نصبح 

شركة ترفيه عالمية، مع إقرار االسم 
المختصر للشركة "دي إكس بي" 

بجذوره المتمثلة بإيصال نكهة دبي 
المميزة للعالم.

كما يهدف اسم دي إكس بي 
إنترتينمنتس إلى فصل الوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس الحالية عن الكيان 
األشمل للشركة، وتجسيد استراتيجية 

الشركة على المدى الطويل وطموحها 
للنمو والريادة على مستوى صناعة 

الترفيه والتسلية.

ويتمثل هدفنا في هذا الصدد بقيادة 
مسيرة تطوير قطاع الترفية والتسلية 

في المنطقةعلى جميع مختلف انواعه. 
ونعمل على إحداث تغيير نوعي في 
خارطة الترفيه والتسلية بالمنطقة، 

وتغيير مجريات اللعبة والعمل على 
نطاق عالمي.

وسيبقى محور االهتمام الرئيسي 
للشركة هو المنتزهات الترفيهية 

والتجزئة والضيافة ، لكننا نطمح على 
المدى الطويل أن ننتقل إلى فضاءات 

أرحب في عالم الترفيه والتسلية، يشمل 
االنتاج االعالمي والتصميم اإلبداعي 

وابتكار األلعاب وإنتاج البرامج واإلدارة 
العامة للمشاريع.

ومع افتتاح دبي باركس آند ريزورتس 
أواخر عام ٢٠١٦، انتقلت الشركة إلى 

مرحلة التشغيل.

وسينصب تركيز الشركة االستراتيجي 
خالل عام ٢٠١7 على تحقيق التميز 

التشغيلي عبر االهتمام بكسب رضا 
العمالء وسالمة األلعاب والمحافظة على 

استقرار أعداد الزوار.

ولقد تضافرت مجموعة من العوامل 
كانخفاض قيمة اإلنفاق االستهالكي 

بفعل هبوط أسعار النفط، وتعزيز قوة 
الدوالر مقابل عمالت رئيسية كالجنيه 

االسترليني، ومنع التداول في العمالت 
النقدية في الهند، لتجعل من سنة ٢٠١٦ 

عامًا من التحديات بالنسبة لصناعة 
الترفيه والتسلية في دولة اإلمارات.

 إحـداث تغييـر 
 نوعــي فـي 

خـارطــة التـرفيـه

نمو ٥%
حققت السياحة القادمة إلى 

دبي نموًا بنسبة ٥% عام ٢٠١٦ 
بالمقارنة مع السنة السابقة. 

وهي نسبة أقل من معدل 
النمو السنوي المركب البالغ 

8% خالل السنوات العشر 
الماضية، باستثناء فترة 

االنكماش االقتصادي العالمي 
عام ٢٠٠9.

إحداث تغيير نوعي في خارطة عالم 
الترفيه والتسلية

نريد أن نقود صناعة الترفيه في المنطقة 
وأن نتنافس مع أقطاب هذه الصناعة على 

مستوى العالم.

التطورات المستقبلية
خصصنا بعض األماكن ألعمال التطوير 

المستقبلية في كل منتزه من 
المنتزهات الترفيهية الحالية، بحيث 

يمكن استخدامها إلضافة وجهات أخرى أو 
ابتكارات جديدة لزيادة الطاقة االستيعابية 

وتشجيع الزوار على العودة مجددًا.
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ومع أن بعض هذه االتجاهات يحتمل 
أن يتواصل خالل عام ٢٠١7، لكن تجدر 
المالحظة أن أعداد السياح القادمين 

إلى دبي في السنوات األربعة الماضية 
شهدت معدل نمو سنوي مركب نسبته 

8%. وما تزال األسس التي تقوم عليها 
صناعة السياحة في االمارات على المدى 

الطويل سليمة ولم تتأثر، وتحتل دبي 
حاليًا المرتبة الرابعة بين المدن األكثر 

زيارة في العالم.

ونتوقع ضرورة تكييف أنشطتنا في 
المبيعات والتسويق خالل عام ٢٠١7 مع 
هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لكن 

مع تحول دبي باركس آند ريزورتس إلى 
"وجهة البد من زيارتها" في برامج رحالت 

السياح، فإننا نتوقع أن يحقق أهدافه 
الخاصة بعدد الزوار على المدى الطويل.

كما أن تآلف رؤية دبي كوجهة محببة 
للعائالت من مختلف الثاقافت، وتوقعات 

نمو السياحة القادمة للمدينة على 
المدى الطويل واستراتيجية دي إكس 

بي إنترتينمنتس بعيدة المدى توفر 
ألصحاب المصلحة ولنا الطمأنينة بأن 

الشركة تتمتع بالجدوى والقابلية للحياة 
على المدى الطويل كما ستسهم 

إسهامًا جوهريًا في تحقيق هذه الرؤية 
في السنوات القادمة.

 االستفادة من العالمات 
التجارية للوجهة

ترنو رؤيتنا إلى تحول دبي باركس 
آند ريزورتس إلى مقصد ترفيهي 

عالمي مرموق على مدار السنة، يلبي 
احتياجات طيف واسع من الزوار من 
الشرق األوسط، وشبه القارة الهندية 

وأنحاء العالم المختلفة، وذلك بتقديم 
معالم جذابة متنوعة ذات مواصفات 

عالمية راقية تعتمد على محفظة 
حصرية من العالمات التجارية المرخصة 

والمعتمدة دوليًا.

وقد قمنا بتخصيص بعض األماكن 
ألعمال التطوير المستقبلية في كل 

منتزه من المنتزهات الترفيهية الحالية، 
بحيث يمكن استخدامها إلضافة وجهات 

أخرى أو ابتكارات جديدة لزيادة الطاقة 
االستيعابية وتشجيع الزوار على العودة 

مجددًا. وستستخدم هذه التوسعات 
المستقبلية لتجديد العروض الترفيهية 
أو زيادة الطاقة االستيعابية للمنتزهات 
عندما تتطلب الحاجة أو تسنح الفرصة.

وفي هذا اإلطار جاءت اإلعالنات األخيرة 
عن إضافة منتزه سيكس فالجز دبي 

وفندق ليجوالند دبي إلى الوجهة كجزء 
من االستراتيجية الرئيسية لضمان تلبية 
الوجهة ألوسع طيف ممكن من الشرائح 
الديموغرافية والخلفيات الثقافية للزوار.

كما أن التعاون الوثيق مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري بدبي ومع عالمات 

تجارية مرموقة على غرار طيران اإلمارات 
ودناتا، وافتتاح مكاتب تمثيل دولية 
في أهم األسواق السياحية، يمنحنا 

ميزة استراتيجية في مبادرات المبيعات 
والتسويق التي نطلقها.

وفي ضوء ذلك، نسعى ألن تكون دبي 
باركس آند ريزورتس معلمًا ترفيهيًا 

مرموقًا، ال بد من زيارته كوجهة عالمية 
للمنتزهات الترفيهية، وخاصة لزوار دبي 

ودولة اإلمارات.

وقمنا ببناء عالمات تجارية خاصة بنا 
مثل موشنجيت دبي وبوليوود باركس 

والعرض جان-إي-جيغار في مسرح راج 
محل، كجزء من طموحنا على المدى 
الطويل الستكشاف فرص المنتزهات 

الترفيهية عالميًا، مما يعطينا المرونة 
لتصدير عالماتنا التجارية إلى مواقع أخرى.

كما تتناول استراتيجية الشركة بشأن 
العالمات التجارية للوجهة إمكانية 

التعاون مع شركاء ذوي حجم أصغر، 
لربط منتجاتهم وخدماتهم بالقيمة 

التي تحملها العالمة التجارية للوجهة.
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 االستفادة من المعارف 
المتراكمة في الوجهة

إضافة إلى كوننا نشغل اآلن وجهة 
متطورة متعددة األوجه، فقد اكتسبنا 

أيضًا خبرة كبيرة في صياغة األفكار 
وإعداد التصاميم التصورية/التخطيطية 

وإدارة تطوير المشاريع الترفيهية 
المعقدة. وال شك أن هذه المعارف تفتح 

لنا أبوابًا جديدة لالستفادة من خبرات فرق 
العمل لدينا.

وفي هذا اإلطار، نخطط الستكشاف 
فرص أخرى لتطبيق هذه الخبرات، 

تنطلق مبدئيًا من األسواق االستراتيجية 
الهامة في دول مجلس التعاون 

والهند، التي يحظى فيها قطاع الترفيه 
والتسلية بمستقبل نمو واعد. كما 

أن الفورة المتوقعة في المشاريع 
التطويرية المتعلقة بمعرض إكسبو 

٢٠٢٠ على مدى السنوات القليلة القادمة 
يوفر لنا فرصة أخرى داخل البالد لتقديم 

الدعم والخبرات.

التي تكتنف تشغيل  التحديات  ورغم 
وجهة تضم عدة منتزهات وتجارب 

متعددة، إال أن وجود كوكبة من أرقى 
الموقع يحقق فوائد  المشغلين في 

واحد يمكننا  للجميع. فنحن كفريق 
االستفادة من تجربة كل مشغل 

المثلى  التشغيل  استراتيجية  وانتقاء 
ثقافة تشغيلية جديدة لدبي  وبناء 

باركس آند ريزورتس.

ولقد كانت الخبرة التي اكتسبناها 
من خالل دبي باركس آند ريزورتس وراء 

قرارنا بتشغيل منتزه سيكس فالجز 
دبي، بموجب اتفاقية خدمات إدارية مع 
سيكس فالجز، عند افتتاحه أواخر عام 

٢٠١9. فهذا من شأنه أن يعزز سمعتنا 
كمشغل رائد للمنتزهات الترفيهية.

كما أن خبرتنا في تشغيل أكبر وجهة 
للمنتزهات الترفيهية في المنطقة 

يفتح أمامنا أيضًا إمكانية تشغيل أصول 
عائدة لجهات أخرى، وأصول ترفيهية 
أخرى، وهذا سيكون ضمن خططنا 

التوسعية المستقبلية على المديين 
المتوسط والبعيد.

فالهند، على وجه الخصوص، تنوي تطوير 
المزيد من المنتزهات الترفيهية، ومنها 

منتزهات مالئمة لألطفال. وستكون 
المملكة العربية السعودية والهند محط 

اهتمام رئيسي بالنسبة لنا، إذ أن كال 
السوقين يتوقع أن يشهدا نموًا متسارعًا 
في قطاع الترفيه خالل السنوات القادمة.

 أسلوب جديد في تقديم 
 خدمات المطاعم والمحالت 

التجارية والضيافة
يهدف أسلوبنا في ريفرالند دبي للمحالت 
التجارية والمطاعم في دبي باركس آند 

ريزورتس إلى توفير تجربة فريدة ال تنسى 
للزوار. وسيجد الزوار عددًا قليالً من 

األسماء التي يعرفونها إذ أن الكثير من 
المطاعم الجديدة نسبيًا على المنطقة. 

ومن األمثلة على ذلك عالمتنا التجارية 
الخاصة المتمثلة بمطعم الماشوه 

المختصص بالمأكوالت البحرية اإلماراتية. 
وهو واحد بين مطاعم أخرى من هذا 

النوع في المنطقة، وقد تجاوزت شعبيته 
المتنامية كل التوقعات.

كما أننا ما زلنا ملتزمين باستراتيجيتنا 
الرامية إلى توفير تجربة محببة للعائالت 

واألطفال في كل ما نقدمه، بما في 
ذلك فندق البيتا الذي تم افتتاحه حديثًا. 

وستتاح لألطفال فرصة تجريب معنى 
تسجيل الدخول، على سبيل المثال، 

بينما يحرص موظفونا على التحدث مع 
األطفال بما يناسب مستواهم.

وقد تم استحداث عالمة البيتا لتطوير 
تجربة ضيافة فندقية جديدة محببة 
للعائالت. وسنواصل االستفادة من 

هذه العالمة في خطط توسيع الطاقة 
االستيعابية في الوجهة أو في مواقع 

أخرى، سواء داخل اإلمارات أو قرب الوجهات 
العائلية األخرى حول العالم، بهدف بناء 

عالمة فندقية دولية تكون عنوانًا للمرح.

وفي مطلع عام ٢٠١7، أعلنا عن شراكة 
بنسبة 4٠:٦٠ مع شركة ميرلين 

إنترتينمنتس إلقامة فندق مستوحى 
من ألعاب الليجو يضم ٢٥٠ غرفة في 
الوجهة. وسيقام الفندق بجوار منتزه 

ليجوالند دبي وسيوفر تجربة أخرى 
مميزة يستمتع بها الزوار.

 إحداث تغيير نوعي في 
خارطة صناعة الترفيه

ايضًا على تحقيق  تركز الشركة 
طموحها في امتالك وإدارة منصة 

التذاكر  الترفيهية، وبيع  الوجهات  إلدارة 
الخاصة بوجهات الجذاب في دبي 

بالدرجة األولى، ثم تضمينها في عروض 
تابعة  بالشراكة مع فنادق  متكاملة 

لجهات أخرى لتوفير عطالت عائلية 
المرح واإلثارة. مليئة 

وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، أبرمنا 
شراكة مع شركة مراس، المالكة 

ألغلبية أسهمنا، ندرج بموجبها ما تقدمه 
الشركة من مقاصد ترفيهية كذا جرين 

بالنيت وهب-زيرو وبالي تاون ضمن 
محفظة وجهاتنا إضافة لدبي باركس 
آند ريزورتس. وسنواصل إضافة المزيد 

من الوجهات من أبرز الشركات المقدمة 
للتجارب الترفيهية.

فلقد حزمنا أمرنا على تغيير مجريات 
اللعبة وإحداث تحول نوعي في مشهد 

الخارطة الترفيهية من خالل مجموعة 
من معايير ومستويات الخدمة الجديدة. 

ورغم أن الوقت ما زال مبكرًا جدًا 
لمقارنتنا بأشهر مشغلي المنتزهات 

الترفيهية وشركات التسلية في العالم، 
إال أننا واثقون أننا، من خالل الشراكات 
االستراتيجية واإلدارة المالية السليمة 

والفهم العميق للسوق التي نعمل فيها، 
سنحقق طموحنا على المدى الطويل.

استعراض االستراتيجية )تتمة(
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فندق ليجوالند دبي
جاءت اإلعالنات األخيرة عن إضافة منتزه 

سيكس فالجز دبي وفندق ليجوالند دبي 
إلى الوجهة كجزء من االستراتيجية 

الرئيسية لضمان تلبية الوجهة ألوسع 
طيف ممكن من الشرائح الديموغرافية 

والخلفيات الثقافية للزوار.
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