
أهــم اإلنجازات في عام 2017

شــهد العام افتتاح الوجهات 
الترفيهيــة على مراحل متعددة 
 ونجحنا في اســتقطاب حوالي 

2٫3 مليـون زيـارة
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إجمالي الزيارات 

2٫3مليون
بلــغ إجمالــي الزيارات إلى دبي 
باركــس أند ريزورتس نحو 2.3 

مليــون زيارة في عام 2017.
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تعييــن فريق إدارة جديد

تــم وضع هيــكل إدارة جديد وعدد من 
التعيينــات خــالل العام، وذلك لدعم 

األعمــال في إطــار عملية التطوير 
لها. التجاري 

مراكــز الترفيه العائلي

16
توصلت الشــركة في شــهر 

أغســطس إلى اتفاقيــة مع اكبر 
المســاهمين )شــركة مراس 

القابضــة( من أجــل إدارة مجموعة 
ُمختــارة مــن مراكز الترفيــه العائلي، 

ليصبــح عدد وجهات التســلية 
 والترفيــه الموجــودة تحت إدارتها 

16 وجهة.

 تحسين هيكل 
التكلفة التشــغيلية

%40
نجحت الشــركة في تحســين هيكل 
التكلفــة التشــغيلية بنحــو 40 بالمائة 

ُمقارنــة بالهدف األصلي.

 االفتتاح على 
عدة مراحل

 أفتتحــت دبي باركس آند 
ريزورتــس علــى عدة مراحل، وذلك 

بافتتــاح حديقــة االلعاب المائية 
ليجوالنــد ووتر بــارك وفندق البيتا 

فــي يناير مع تســليم بقية االلعاب 
والوجهــات الترفيهيــة على عدة 

 مراحــل واختتمت في أكتوبر 
 بافتتــاح منطقــة الينوزجيت في 

منته موشــنجيت دبي.

 تحقيق الرقم القياسي في اعداد الزيارات 
في شهر ديسمبر

27٬000 زيارة
شــهد شــهر ديســمبر تســجيل الرقم القياسي في عدد 

الزيارات للشــهر الواحد، حيث ســجل متوســطًا يبلغ 10,000 
زيــارة يومًيــا فــي آخر 10 أيام في الشــهر لتصل عدد الزيارات 

اليوميــة فــي أيام الذروة نحو 27,000 زيارة.

اإلعالن الرســمي عن فندق ليجوالند

250 غرفة
يعتبــر فنــدق ليجوالنــد دبي اول فنــدق من نوعة في 

الشــرق االوســط والثامن على مســتوى العالم، يقدم 
تجربــة رائعــة للزوار ملــي بمكعبات الليجو الشــهيرة.

 التركيــز على تجربة 
الزوار وسالمتهم

 ركزت الشــركة في عام 2017 
 علــى تحســين تجربة الزوار في 
 دبــي باركس أند ريزورتس من 

 خــالل قيــاس رضا الزوار في 50 
اتصال. نقطة 

كما كانت ســالمة الــزوار لدينا محل 
التركيز الرئيســي فــي عملياتنا، 

كذلــك حرصــت دبي باركس أند 
ريزورتــس علــى منع وقوع أي حوادث 

ســالمة كبيرة في عام 2017.

زيادة اإلقبال

ركزت الشــركة خالل عام 2017 على 
زيادة اإلقبال وال ســيما من ســكان 
الدول الخليجية وأســواق الســياحة 
الوافــدة من خالل حمالت التســويق 

المســتهدفة في أسواق مصادر 
الســياحة الرئيســية مثل السعودية 

 والهنــد والمملكة المتحدة 
والصين. وروسيا 

هيكل األســعار الجديدة

تــم إطالق هيكل االســعار الجديدة 
لموســم الشــتاء في شهر ســبتمبر 

 بهــدف تشــجيع تكرار الزيارات 
 القادمــة من ســوق المقيمين 

فــي الدول الخليجيــة باإلضافة إلى 
باقــات العضوية الســنوية الجذابة 

الجذاب الذي يســتهدف سوق 
المقيميــن المحلي.

جوائــز القطاع المرموقة

فــازت ليجوالنــد ووتر بارك بجائزة 
أفضــل حديقــة العاب مائيــة بينما فاز 

فنــدق البيتــا بجائرة أفضــل فندق عائلي 
فــي حفل توزيــع جوائز تايم آوت دبي 

كيــدز لعام 2017.
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