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تــم افتتاح دبي باركس آند ريزورتس 
للــزوار فــي 31 أكتوبر 2016، عندما تم 

افتتــاح ليجوالنــد دبي وريفر الند دبي 
رســمًيا أمام الزوار. وقد قمنا بعد ذلك 

بافتتاح الوجهــات الترفيهية المتبقية 
بالتعاقــب، حيث تم افتتاح بوليوود 

باركــس دبي في 17 نوفمبر 2016 
وموشــنجيت دبي في 16 ديسمبر 

2016، وليجوالنــد ووتر بارك وفندق البيتا 
فــي الثانــي من يناير 2017. ومن الناحية 

التشــغيلية اخترنا أن تتم عمليات 
االفتتــاح بالتعاقــب لمنحنا بعضًا من 

الوقت للتأقلم مع الخبرات المكتســبة 
من كل عملية افتتاح ولمســاعدتنا على 

تطويــر وتدريب موظفي المتنزهات 
علــى االســتجابة لثقافة العمالء المتميزة 

بدولــة اإلمارات العربية المتحدة.

وقد تعلمنا دروًســا قيمة من كل عملية 
افتتــاح فيما يتعلــق بخدمة العمالء، منها 

كيفية تشــغيل العديد من المتنزهات 
ووضــع قوائم دوام الموظفين وأفضل 

جداول الصيانة والتشــغيل. وعلى الرغم 
مــن أن جميــع الوجهات الترفيهية قد تم 

افتتاحها في األســبوع األول من عام 2017، 
إال أننا واصلنا تشــغيل وافتتاح المتنزهات 

ومناطــق الجــذب للزوار خالل األرباع الثالثة 
األولــى مــن العام، وقد بلغ ذلك ذروته مع 

إطالق اخــر مناطق الجذب الجديدة وهي 
لعبــة ذا هانجــر جايمز التي تم افتتاحها 

للــزوار بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

وبالتالــي فإن عام 2017 كان عاًما 
للتشــغيل المتعاقب الذي أتاح تفهم 

ســلوكيات الزوار وأذواقهم وتوجهاتهم 
وكيفية ضبــط أعمالنا للتوافق مع 

أعمالنا. موسمية 

الترفيهية المتنزهات 
افتتاح اول وجهة للمنتزهات الترفيهية 

في مدينة دبي، التي تتميز بالنمو 
المتسارع والحيوية، يعد ذلك انطالق 

حقبة جديدة في قطاع التسلية والترفيه 
من ضمن قطاع المتنزهات الترفيهية 

المتنامي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتعــد وجهة دبي باركس آند ريزورتس 
أحــد وجهــات الترفيه المتميزة إذ يضم 
ثالثــة متنزهــات ترفيهية وحديقة العاب 

مائية على مســافة قريبة  للمشــي من 
بعضهــم البعــض. وقد تم اختيار كل 

متنزه وكل منطقة جذب بعناية شــديدة 
إلرضــاء أكبــر قدر من الزوار مع التركيز 

بصورة خاصــة على الترفيه العائلي. 

ومن الناحية التشــغيلية، كان عام 2017 
عاًمــا ناجًحــا على الرغم من وجود بعض 

التحديــات األولية المرتبطة باألعمال 
الناشــئة حيث شــهدنا زيادة في العمليات 

وقمنا بتعديل ســاعات التشغيل 
لتتناســب مــع الثقافة اإلقليمية وجربنا 

جداول القوائم لتحســين مستوى 
الخدمــة في أوقات الذروة، كما قمنا 

بتحديــث عروضنــا الترويجية على األغذية 
والمشــروبات داخل المتنزه.

تمثل الســالمة أهمية كبيرة بالنســبة 
ألعمالنــا، ونحن نفخــر بالعمل مع 
مشــغلين من طــراز عالمي مثل 

ميرليــن إنترتينمنتــس وباركيس 
ريونيــدوس، اللذيــن يمكننا االعتماد 

علــى مــا يتمتعون به من ســنوات طويلة 
مــن الخبرة في المتنزهــات الترفيهية 

لضمــان صحة وســالمة زوارنا. ولذلك 
يســعدنا أن نعلــن أن عــام 2017 كان عاًما 
للعمليــات اآلمنة، مع التــزام موظفينا 

ومشــغلينا بوضع ســالمة ضيوفنا 
فــي صدارة أولوياتهم، وهي سياســة 

ســنواصل العمــل بها ونحــن نمضي قدًما 
طريقنا. في 

التشــغيل عبر المواسم المختلفة
ُصمــم دبي باركس آند ريزورتس 

كوجهة ســياحية طوال العام والســتيعاب 
ضيوفنــا خالل أشــهر الصيف الحارة، 

مــن خالل أنظمــة الطوابير المكيفة، 
فضــالً عن ضمــه للعديد من مناطق 

الجــذب والمناطق الداخلية والمســافات 
القصيــرة بيــن أماكن الجذب فضالً عن 

أنظمــة المظالت والتبريد المنتشــرة في 
مختلــف المتنزهات.

لقــد تعلمنا دروًســا قيمة مــن كل عملية افتتاح فيما 
يتعلــق بخدمة الزوار، منها كيفية تشــغيل العديد 

مــن المتنزهــات ووضع قوائم دوام الموظفين 
وأفضل جداول عمليات الصيانة والتشــغيل.

 إجمالي الزيارات 
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ونتوقــع أن يكون اإلقبــال على المتنزه 
خالل أشــهر الشــتاء الباردة أكبر مما 

هــو عليه في أشــهر الصيف الحارة حيث 
إن درجــات الحــرارة المعتدلة في دولة 

اإلمــارات تعمــل على جذب عدد أكبر من 
الســياح الوافديــن من الخارج باإلضافة 

إلى زيادة األنشــطة الخارجيــة للمقيمين. 
وقد شــهدنا بدايــة إيجابية للعام ولكن 
نظــًرا ألن شــهر فبراير كان أكثر رطوبة 
مــن المتوقع، وتاله بضعة أســابيع من 
الظــروف الجوية غيــر المواتية، علمنا 
أن التشــغيل خالل أشــهر الشتاء يأتي 

بتحديــات خاصة به.

ومع اقترابنا من أول موســم صيف 
لنا، قمنا بتنفيذ اســتراتيجية شــاملة 

لموســم الصيف لعرض تجربة أكثر راحة 
للزوار. وقد قمنا بتعديل ســاعات العمل، 

حيــث أصبــح ليجوالند واتر بارك يفتح من 
الســاعة 10 صباًحا مع التحكم في درجة 

حــرارة الميــاه بما يخفف الحرارة على 
الزوار. كما نشــغل المتنزهات الترفيهية 
المتبقية بدًءا من الســاعة 4 عصرًا وتغلق 
في ســاعة متأخرة من المســاء، ما يسمح 

لزوارنا بتجنب ســاعات ذروة الحرارة التي 
غالبــًا ما تكون بعد الظهيرة. 

وقد اســتكملنا ساعات العمل في 
الصيــف بزيادة هياكل المظالت 

وانتشــار مراوح التهوية عبر المتنزهات 
وفي مراكز وصول الزوار الرئيســية. 

وللمســاعدة على تسهيل حركة الزوار 
في مختلف األنحاء، قمنا بزيادة شــبكة 

النقل على مســتوى الوجهة من 
خالل توفير خدمات الترام والســيارات 

الكهربائية بصورة مباشــرة إلى بوابات 
المتنزه. ومع ذلك، وبســبب وقوع خلل 
غيــر متوقــع من الموردين لم نتمكن 

من توفير وســائل نقل مكيفة، والتي ال 
تزال تمثل جزًءا حيويًا من اســتراتيجيتنا 

للمضي قدمًا.

ومع تزامن شــهر رمضان المبارك مع 
ذروة أشــهر الصيف، وبأخذ عين االعتبار 
بأن توقيت اليوم للســكان المقيمين 

والســائحين سيتخلف نظرًا للصيام، قررنا 
إبقــاء المتنزهات مفتوحة لوقت متأخر 
في المســاء خالل عطالت نهاية األسبوع. 

وفي األشــهر القليلة األخيرة من الســنة 
عدنا مرة أخرى إلى ســاعات العمل 

الشــتوية وقمنا بزيادة عملياتنا مع 
توقع زيادة أعداد الزائرين. وقد أثبت شــهر 

ديســمبر أنه الشــهر األكثر ازدحاًما لدينا 
إذ أنه يوافق فترة العطلة المدرســية 

المحلية بالتزامن مع موســم األعياد 
العالميــة. وقــد بلغت اعداد الزيارات في 

أكثــر األيــام ازدحاًما 27,000 زيارة في اليوم.

ال تزال موســمية أعمالنا من التحديات 
التشــغيلية التي نواجهها، وذلك من 

ناحيــة البنيــة التحتية للنقل واألهم من 
ذلك فــي كيفية إدارة قوائم توقيت 

عمــل الموظفيــن من إدارة االختالف بين 
مواســم الذروة والمواسم األخرى، 

باإلضافــة إلــى الحضور في عطالت نهاية 
األســبوع مقابل الحضور في أيام األســبوع. 

ومــع اقترابنــا من أول عام كامل من 
التشــغيل، فإننا لعلى ثقة من أننا قد 

اكتســبنا رؤى قيمة بشــأن أنماط الحضور 
ورضا الضيوف وبشــكل يتيح لنا تحســين 

تجربة الزوار.

تجربة الزوار ومؤشــرات الزيارات
ُصممــت وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

بهــدف جــذب المقيمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والســياح. وقد تم اختيار 
المتنزهــات ومناطــق الجذب بحيث تكمل 
بعضها البعض ولتقديم عروض تتناســب 

مع أذواق الســكان وأسواق السياح 
الوافدين إلى دبي.

كما أجرينا في عام 2017 دراســة شــاملة 
لتقييم "تجربة الزوار" باســتخدام 

االســتبيانات التي أجريناها في أكثر من 
50 نقطــة اتصــال، من وقت تعرف الزائر 
علــى دبي باركس آند ريزورتس حتى 

مغادرته للوجهة، لتحديد طرق تحســين 
عروضنا. لقد تعلمنا دروًســا قيمة فيما 

يتعلــق بالقيمة الُمتصورة ووســائل النقل 
التي يفضلها الزوار وســاعات العمل 

المثاليــة وأوقات االصطفاف. ونحن نعمل 
بجد ونشــاط على خيارات أماكن وقوف 

الســيارات والنقل والعروض المقدمة 
داخل الوجهة باإلضافة إلى تحســين خيار 
الـــ Q-Fast، وهــو عبارة عن خدمة ُتقدم 

لألشــخاص الذين يمثل لهم الوقت أهمية 
أكبر من الســعر، حيث يســمح لهم 

بتجنــب الوقوف في الصفوف والوصول 
إلى مناطق الجذب بصورة أســرع.

وبالنســبة لوسائل النقل، كان دفع 
رســوم مقابل إيقاف السيارات من األمور 

التــي تثير عدم رضا الزوار ولذلك قررنا 
توفير موقف ســيارات مجاني الصحاب 

العضويات الســنوية. كما قمنا أيًضا 
بزيــادة خدمة حافالت النقل ذهابًا وإيابًا من 

أكثــر مــن 50 فندًقا لتقديم خدمة النقل 
والتوصيــل لضيوفنا. وقد توصلنا مؤخًرا 
إلــى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصالت 
)RTA( لتوفيــر خدمة حافالت النقل من 

محطات المترو الرئيســية القريبة.

وقد ركزنا بصورة رئيســية على بناء 
الوعي بوجهتنا المتميزة في ســوق 

ســكان اإلمارات والزائرين الدوليين في 
عــام 2017. وقد كانت خططنا األولية 

الخاصــة بالوجهة افترضت أن يمثل 
الســياح ما نســبته 70% من زائرينا، 

مدفوًعا بصورة كبيرة بقطاع الســياح 
الوافدين المتنامي الذين ســيتم 

التواصل معهم من خالل شــركاء الرحالت 
والســفر في األسواق الرئيسية بدول 

الخليج والهنــد والمملكة المتحدة 
وروسيا والصين.

 مــع اقترابنــا من أول عام كامل من التشــغيل، 
 فإننــا لعلــى ثقــة من أننا قد اكتســبنا رؤى قيمة 

 بشــأن أنماط الحضور ورضا الضيوف وبشــكل 
يتيــح لنا تحســين تجربة الزوار.
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أجرينا في عام 2017 دراســة شــاملة 
لتقييم "تجربة الزوار" باســتخدام 

االســتبيانات في أكثر من 50 نقطة 
اتصــال، مــن وقت تعرف الزائر على 

دبــي باركس آند ريزورتس حتى 
مغادرتــه للوجهة، لتحديد طرق 

تحسين عروضنا.
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وُتعــد عمليــة بناء الوعي 
بوجهتنــا المتميــزة عملية 
مســتمرة، وقد استثمرنا 

كثيــرُا فــي العمل مع عدد من 
القنــوات الرئيســية للتعامل 
مع الشــركات والتعامل مع 
األشــخاص في مختلف أنحاء 

أســواقنا الرئيسية.
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وقد علمنا أن ســكان دول مجلس 
التعــاون الخليجي يفضلون تخطيط 

عطالتهــم في دبي بعيًدا عن وكاالت 
الرحالت والســفر، ولذلك قررنا التعامل 

معهم بنفس طريقة تعاملنا مع ســكان 
دولة اإلمارات من خالل اســتهدافهم مع 

التســويق المباشر للعمالء في أسواقهم 
وتقديم أســعار خاصة للمقيمين في 

دول الخليج. وتقوم اســتراتيجيتنا الخاصة 
بالســوق المحلي والسوق الخليجي 

على تقســيم عروضنا مع التركيز 
بشــكل أكبر على القنوات الرقمية 

ووســائل التواصل االجتماعي من خالل 
الشــخصيات المؤثرة والمدونين الذين 
يتمتعــون بقدرة على جذب المتابعين 
خلــف تجاربهم الخاصة وزيادة التعرض 
بالنســبة لمتنزه دبي دبي باركس آند 
ريزورتــس. وينصب تركيزنا على زيادة 
جهود التســويق، بدلًا من تقليل اإلنفاق 

على التسويق.

لقد أطلقنا في ســبتمبر اســتراتيجية 
تســعير جديدة. وبعد فترة من تقلبات 

األســعار، التي أدت إلى ظهور عقلية 
"االنتظــار والترقب" والتي أعاقت 

اســتقطاب الزائرين المحتملين: هدفت 
اســتراتيجية التســعير إلى توفير نقطة 

أســعار واحدة لجميع المتنزهات والحفاظ 
على اتســاقها مع موســم الشتاء. وقد 

تم تبسيط ســعر التذكرة الرئيسية 
لتصبح ســعرًا فرديًا لكل متنزه بقيمة 

235 درهمًا لموشــنجيت دبي وليجوالند 
دبــي وليجوالنــد واتر بارك  و 135 درهم 
لمنتــزه بوليوود باركس. كما أطلقنا 
أيًضــا عرًضــا للمقيمين في دول الخليج 
ودولــة اإلمارات بقيمة 165 درهمًا لكل 
منتــزه ترفيهي، ماعادا منتزه بوليوود 

باركــس دبي بقيمة 95 درهمًا.

وقد قررنا بالتنســيق مع مشغلي 
المتنزهات الرئيســية إعادة إطالق عروض 

العضويات الســنوية الخاص بنا بسعر 
تنافســي، بهدف بناء الدعم من ســوق 

المقيمين الرئيســي بالنسبة لنا.

وكما هو ُمعتاد في معظم وجهات 
المتنزهات الرئيسية الدولية، يمثل اصحاب 
العضويات السنوية قاعدة زائرين متكررين 
قّيمة للمتنزهات ويساعدون على تشجيع 
أصدقائهم وأسرهم على زيارة المتنزهات. 

وأصبحت اسعار العضويات السنوية تبدُا 
من مبلغ 275 درهمًا للمتنزه الواحد، فقد 

زادت مبيعات العضويات السنوية بصورة 
كبيرة ومثل نسبة أكثر من 60 بالمائة 

من العضويات السنوية المباعة من نوعية 
العضويات السنوية متعددة المتنزهات 

البالغ قيمتها 525 درهمًا.

الحمالت التســويقية المهمة في 
أوروبا والهند وروســيا والصين

لقد خصصنا قدًرا كبيًرا من الموارد من 
أجل فهم الجوانب الثقافية لكيفية تعامل 
الجنسيات المختلفة مع إجازاتها. وتعكس 

الحمالت الموسمية هذا األمر، ونحن نرى 
أن اإلقبال الواسع على هذه الحمالت سوف 

يجذب المزيد من الزائرين البريطانيين 
والصينيين والهنود والروس للوجهة. 

ولذلك لدينا فريق من موظفي المبيعات 
المتخصصين الذين يركزون على كل سوق 
من هذه األسواق، وقد قمنا إلى جانب العديد 

من وكاالت الرحالت والسفر بزيادة تواجدنا 
التسويقي وجهود المبيعات التي نقوم بها 

في أسواقنا المستهدفة خالل العام.

وال يزال السوق الروسي من األسواق 
الرئيسية بسبب نمو السياحة الروسية إلى 

دبي بنسبة 121 بالمائة في عام 2017. فبعد 
االنخفاض المطرد في السياحة الروسية 

الوافدة إلى دبي في عام 2015، استؤنفت 
الرحالت القادمة من المدن الرئيسية مثل 

موسكو وسانت بطرسبرج والمحاور 
اإلقليمية. وتقوم فالي دبي بحملة أعمال 

رئيسية في هذه الدولة ذات التعداد 
السكاني الكبير والتي تبعد من 3 إلى 6 

ساعات فقط عن دبي بالطائرة.

وُتعد السياحة الوافدة من الهند أكبر سوق 
للسياحة الوافدة إلى دبي، وقد تزايدت 

هذه السياحة خالل عام 2017 حيث يحصل 
المواطنون الهنود من حاملي تأشيرات 
اإلقامة في دول االتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة على تأشيرات عند وصولهم.

ولمــا كانــت هناك العديد من المدن 
الرئيســية تقع على مســافة 3 ساعات 

بالطائــرة عــن دبي، فإن ذلك يجعلنا في 
مكان متميز يســمح لنا بتطوير باقات 

لإلجازات القصيرة، وال ســيما في بوليوود 
باركس دبــي باعتبارها نقطة جذب 

مركزيــة. وفــي الوقت الذي تواصلت فيه 
جهودنــا الراميــة إلى جذب هذا القطاع، 
يســعدنا أن تكون نســبة 8 بالمائة من 

الزيــارات الوافدة إلينا - والبالغة 2,3 
مليون زيارة - من شــبه القارة الهندية.

وبالنســبة للصين، وجدنا أن المســافرين 
المتميزيــن يفضلون الســفر في 

مجموعــات، ونظًرا لكبر حجم الســوق 
فقــد قررنا التركيــز على جنوب الصين 

في عام 2017. وســوف نواصل عملنا 
مع وكالء الســفر ومشــغلي الحزم 

المتخصصة لالســتفادة من هذا الســوق 
المتنامــي، فضالً عن الســعي لجذب 

جيــل جديد من المســافرين الذين هم 
أكثــر درايــة بالتكنولوجيا ويميلون إلى 
حجــز رحالتهــم والفنادق ومناطق الجذب 

اإلنترنت.  عبر 

وُتعد عملية بناء الوعي بوجهتنا 
المتميزة عملية مستمرة، وقد 

استثمرنا كثيرُا في العمل مع عدد من 
القنوات الرئيسية للتعامل مع الشركات 
والتعامل مع األشخاص في مختلف أنحاء 

أسواقنا الرئيسية.

ومع القدرة على التخطيط المســبق 
للسنة التشــغيلية الكاملة، ومعالجة 
بعض المســائل مثل موسمية العمل 
والحاجــة إلــى تعزيز عدد الزوار في أيام 

األســبوع، فإننا نركز على الحمالت 
الموســمية - التي تغطي فصول الشــتاء 
والربيع والخريف - التي تتناول المواســم 

و العطالت في أســواقنا المستهدفة.

 قررنا بالتنســيق مع 
مشــغلي المتنزهات 
الرئيســية إعادة إطالق 

عروض العضويات الســنوية 
الخاصة بنا بســعر تنافســي، 
بهدف بناء الدعم من ســوق 

 المقيمين الرئيســي 
بالنســبة لنا.

 تحليل الزيارات )حســب فئة التذكرة( 
)يناير - ديســمبر 2017(

%35   متنزه واحد 
%45   عدة متنزهات 
%12   أصحاب العضويات السنوية 
%8   تصاريح دخول مجانية 

 العضويات الســنوية )حســب نوع العضوية( 
)يناير - ديســمبر 2017( 

%20   متنزه واحد 
%12   متنزهان 
%68   كل المتنزهات 
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التجزئة والضيافة
تــم افتتاح فنــدق البيتا، وهو فندق عائلي 

ُمصمــم على الطــراز البولينيزي والكائن 
فــي الوجهــة، أمام الجمهور في الثاني 

مــن ينايــر 2017، وقد مر هذا الفندق بفترة 
الــذروة خالل النصف األول من العام، 

وبمتوســط إشغال سنوي نسبة 35 
بالمائة، بينما بلغ متوســط اإلشغال 

في الربع األخير من الســنة 48 بالمائة، 
ومتوســط إشــغال بنسبة 90 بالمائة خالل 

األســبوع األخير من السنة.

ولما كان الفندق يضم أكثر من 500 غرفة، 
وكان أكثر من 80 بالمائة من نزالء الفندق 

يزورون المتنزهات الترفيهية، فإننا نرى 
أن هذا يمثل فرصة كبيرة لزيادة اإلقبال. 

وعلى الرغم من أن توجهات اإلشغال على 
مدار السنة تتسم باإليجابية، إال أن من 

بين التحديات التشغيلية المستمرة إدارة 
نسب اإلشغال المتقلبة في عطالت نهاية 

األسبوع مقابل نسب إشغال خالل أيام 
األسبوع األخرى مع احتياجات الموظفين، 

ولكننا نتوقع أن يستقر ذلك بمجرد أن يتم 
تأسيس الفندق بالكامل كوجهة بحد ذاتها.

ولضمان المزيد من االتســاق في اإلشــغال، 
فإننا نعمل إلى جانب ماريوت، مشــغل 

الفندق، بنشــاط على زيادة التحالفات 
مع مشــغلي الرحالت وتحسين تكامل 

فنــدق البيتا مــع المتنزهات الترفيهية بما 
يتناســب مع متطلبات األسواق الدولية.

تغييــر وظيفة ريفرالند دبي
لقد كانت ريفرالند دبي في البداية تعمل 

كبوابة مؤدية إلى وجهة دبي باركس 
آند ريزورتس، حيث كانت تزود الزوار 

بخيارات الطعام والتجزئة قبل أو بعد زيارة 
المتنزهات الترفيهية.

وفي عام 2017، قمنا بتغيير وظيفة 
ريفرالند دبي لتصبح وجهة في حد ذاتها 

وذلك من أجل زيادة زيارات المقيمين في 
عطالت نهاية األسبوع وفي أيام األسبوع 
األخرى. وقد أطلقنا خالل موسم الشتاء 

عرض األلعاب النارية الليلي ليوم الجمعة 
أسبوعيًا، باإلضافة إلى جدول لالحتفاالت 

الشتوية مثل اليوم الوطني لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومهرجان ديوالي ورأس 

السنة الصينية.

وقــد ُدعمت هذه الفعاليات بعروض 
مســرحية مجانية منتظمة وفعاليات 

 Extreme by the River مثــل 
 ،Fairytale by the Riverو 

.Festive on the Riverو

وقد وجدنا اســتجابة مشجعة لهذا 
البرنامــج الحافل باألحداث، ونحن على 

ثقــة بأنــه يمكننا من خالل تعزيز ريفرالند 
كوجهــة تعزز الزيارات إلى المتنزهات 

المحيطة. الترفيهية 

التأجيــر في ريفرالند دبي
فــي نهاية العــام، كانت هناك ما 
نســبته 84 بالمائة من مســاحات 

ريفرالنــد دبي ُمؤجــرة بالفعل، ولكن، 
وبســبب انخفاض اإلقبال عن المســتوى 
المتوقــع، فال تــزال هناك بعض الوحدات 
المؤجــرة التــي ال تعمل. ومن أجل دعم 

مســتأجرينا، اســتحدثنا نظاًما لإلعفاء 
مــن اإليجار خالل فتــرة الصيف وال زلنا 

نواصــل العمل عن قــرب معهم لضمان 
زيــادة أعداد الزائرين مــن خالل تنظيم 

الفعاليــات المجانيــة في الوجهة. 

وُيعــد بنــاء نموذج أعمال طويل األجل مع 
مســتأجري ريفرالند، يتضمن مرونة في 
اإليجار والعمليات الموســمية، من أهم 
عناصر خططنا الرئيســية لعام 2018 وما 

بعدها. وســوف نواصل تقييم نموذج 
األطعمة والمشــروبات والتجزئة والتركيز 

على تســويق ريفرالند دبي، مع الســعي 
لزيــادة اإلقبــال على مناطق الجذب األخرى.

كمــا نقوم حالًيــا بمراجعة مزيج 
المســتأجرين، وذلــك لتحديد المزيد من 
الفــرص لزيادة اإلقبــال على ريفرالند دبي 

مــن خالل مناطق الجــذب والمفاهيم 
األخرى.  المتميزة 

وقد نجحنا خالل العام أيًضا في االســتفادة 
مــن بعض العالمــات التجارية الخاصة بنا 

مثل مطعم الماشــوه، وهو مطعم 
إماراتــي للمأكوالت البحرية يقع في 

ريفرالنــد دبــي، وذلك من خالل االتفاق على 
اتفاقيــة امتيــاز. وقد تم افتتاح مطعم 

الماشــوه الثاني في إحدى الوجهات 
الشــهيرة للتجزئة وتناول الطعام، 

"ســيتي ووك دبي"، في نهاية السنة.

مراكــز الترفيه العائلي
أضافت دي إكــس بي إنترتينمنتس 

فــي عام 2017 خمس عروض ترفيهية 
للوجهات التي تديرها. ويعزى ســبب 

إنشــاء مراكز الترفيه العائلي تحت 
مظلــة دي إكس بــي إنترتينمنتس الى 
االســتفادة من عمليات التسويق واإلدارة 

والتــآزر الترويجــي بين دبي باركس آند 
ريزورت والتجــارب الترفيهية التي نديرها 

في الوقت الحالي بالنيابة عن مســاهمنا 
الرئيســي مراس القابضة.

تتركــز خبرات مراكز الترفيه العائلي 
فــي مجاالت ذات إقبال عاٍل، ُمدمجة في 

وجهات تجزئة ومطاعم في ســيتي ووك 
وذا بيتش وبوكس بارك التي تشــهد 

إقباالً كبيرًا من المقيمين والســياح. وُيعد 
ســوق المراكز الترفيهية العائلية من 

األســواق المتنامية في دولة اإلمارات، حيث 
تقدم معظم مراكز التســوق تجارب 

ترفيه متميزة لتكمل مزيج مســتأجري 
التجزئة والمطاعم النموذجية، وتســتمر 

في ترســيخ مكانة المستأجرين داخل 
مراكز التسوق الشهيرة.

ومع زيادة مراكز الترفيه العائلي في 
دولة اإلمارات، فهنالك فجوة ملحوظة في 
مشغلي مراكز  الترفيه العائلي، ولذلك 
فإن دي إكس بي إنترتينمنتس تقع في 

مكانة متميزة تمكنها من االستفادة 
من تجربتها التشغيلية إلضافة قيمة لهذا 

القطاع من السوق. وقد أثارت سمعتنا 
المتنامية في إنشاء وإدارة تجارب 

ترفيه ناجحة قدًرا كبيًرا من االهتمام، 
وهدفنا هو أن نصبح المشغل الُمفضل 

لمجموعة مراكز الترفيه العائلي الجاري 
إنشاؤها حالًيا في اإلمارات.

وعلى الرغم من أن تاريخنا التشــغيلي 
فــي فئة مراكــز الترفيه العائلي تنحصر 
فــي الربــع األخير من عام 2017، إال أننا قد 

قمنا بتنفيذ عدد من االســتراتيجيات 
لزيــادة اإلقبــال على الوجهات، ومن بين 

هذه االســتراتيجيات تغيير عروض التجزئة 
واألطعمة والمشــروبات وتجديد التجارب 

عند الضرورة، والتركيز على تحســين 
مجموعــة التجارب المعروضة.

 أضافــت دي إكس بــي إنترتينمنتس 
 فــي عام 2017 خمس عــروض ترفيهية 

للوجهــات التي تديرها.

34    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي 2017 



فــي عام 2017، قمنــا بتغيير 
وظيفــة ريفرالنــد دبي لتصبح 

وجهــة فــي حد ذاتها وذلك 
لزيــادة زيــارات المقيمين في 
عطالت نهاية األســبوع وفي 

أيام األســبوع األخرى.
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تتمثل استراتيجيتنا طويلة 
األجل في تسويق دبي باركس 

آند ريزورتس كوجهة متكاملة، 
ومن المهم أن نتذكر دائًما 

أن بناء قاعدة عمالء مخلصين 
واالعتراف بالعالمة التجارية 
يستغرق الكثير من الوقت.
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وقــد أعدنا ترتيب جهود المبيعات الخاصة 
بنــا وقمنا بتركيز جهود فريق مبيعاتنا 

بهــدف تغطية الرحالت والتعامالت بين 
الشــركات فيما يتعلق بالمدارس 

والمجموعات وهي ســوق متنامية 
بالنســبة لعروض الترفيه التعليمية 

المقدمــة من دي إكس بي إنترتينمنتس. 
تتميز وكاالت الســفر اإللكترونية بأنها 
أكثر قوة وســوف تكون مجاالً رئيسًيا 

للتركيز بالنســبة لنا في عام 2018.

وتقدم فئة مراكز الترفيه العائلي مجموعة 
كبيرة من التجارب التي تناسب جميع 

األعمار: هاب زيرو وهو مركز ألعاب داخلي 
يقدم تجارب VR عالية التقنية والتجارب 

ثالثية األبعاد باإلضافة إلى مركز أاللعاب 
الحديثة؛ وماتيل بالي تاون وهي تجربة لعب 
ترفيهية تستهدف األطفال الصغار؛ وذا جرين 

بالنيت وهي عبارة عن قبة بيئية توفر بيئة 
تعليمية وموئل مثير لألنواع االستوائية. 

وباإلضافة إلى ذلك، نقوم كذلك بإدارة 
سلسلة سينما روكسي، وهي سلسلة 

سينما مزودة بأكثر من 25 شاشة في ثالثة 
أماكن مختلفة.

تتيــح لنــا ادارة هذه الوجهات مجتمعة 
الوصول لقطــاع مراكة الترفيه العائلي 

باإلضافــة إلى القدرة على الترويج 
المتبادل والتســويق عبر المجاالت ذات 

اإلقبــال المرتفع، ودفع أوجه التآزر مع 
أعمــال المتنزهات الترفيهية.

نظرة مستقبلية
تتمثل اســتراتيجيتنا طويلة األجل في 

تســويق دبي باركس آند ريزورتس 
كوجهــة متكاملة، ومن المهم 

أن نتذكــر دائًما أن بناء قاعدة عمالء 
مخلصيــن واالعتراف بالعالمة التجارية 

يســتغرق الكثير من الوقت. ومع ظهور 
المزيــد من الفنادق ومناطق الجذب، 
يمكننــا القول، رغم أن الوقت ال يزال 

مبكًرا، أننا نعتقد بأننا على وشــك أن 
نصبح العًبا رئيســًيا في مجال السياحة 

في دبي خالل الســنوات المقبلة.

وســوف تركز اســتراتيجية التسويق 
لعــام 2018 علــى تعزيز الزيــارات المتكررة 

مــن ســكان دول مجلس التعاون 
الخليجي واالســتهداف المباشــر للســياح 
الدوليين. وســوف نواصــل التركيز على 

حمــالت مــا قبل ومــا بعد الوصول مع 
الشــركاء الرئيســيين. وسوف يكون 

لشــراكاتنا الوثيقــة مع دائرة الســياحة 
والتســويق التجاري ومؤسســة اإلمارات 

ومجموعــة جميــرا وفــالي دبي دوًرا حيويًا 
فــي زيادة رؤيتنا الدولية في أســواق 

الســياح الوافدين الرئيســية. 

وإضافة إلى ذلك، ســوف نواصل تعاوننا 
المســتمر مع المدارس والشركات 
والمؤسسات الحكومية ومكاتب 

الســفر بالفنادق والوسطاء في مختلف 
أنحــاء دولة اإلمارات وذلك لزيادة اإلقبال 

على المســتوى المحلي من دول 
مجلــس التعاون الخليجي بصورة عامة. 

كما ُتعد ســوق االجتماعات والحوافز 
واالتفاقيــات والمعارض من العوامل 

المحورية لتعزيز أداؤنا التشــغيلي خالل 
أيام منتصف األســبوع. كما نستهدف 

أيًضا الشــركات رفيعة المستوى 
الســتضافة المخيمات الصيفية أو 

الشــتوية وفعاليات الشركات واتفاقيات 
المبيعــات في دبي باركس آند ريزورتس، 

كما أقمنا حفالت زفاف على مســرح راج 
محــل في بوليوود باركس دبي.

لقــد وضعنــا نمو قاعدة الوالء الكبيرة 
بالفعل الصحاب العضويات الســنوية في 

حالــة تأهــب كامل من أجل إطالق مبادرات 
من شــأنها التأثير بصورة مباشرة 

ومفيــدة على هؤالء األعضاء، وذلك 
مثل العــروض المبتكرة والخصومات 

المطبقة على الفعاليات المباشــرة 
وأســعار الحضور المبكر.

كما ســنواصل التوســع في قدراتنا 
الترويجيــة المشــتركة، مــع التركيز على 

األنشــطة التــي نتعــاون فيها مع مناطق 
الجــذب األخرى فــي مراكز الترفيه 

العائلــي، بحيــث يكون لدى العمالء 
والزوار شــيئًا متميزًا لتجربته وشــرائه.

وقد تــم تحديد مجموعات الحفالت، 
وخاصــة حفــالت أعياد الميالد، كواحدة من 

مجاالت النمو الرئيســية. وهدفنا هو 
تملــك هذا القطــاع - نظًرا لقدرتنا وخبرتنا 

في اســتضافة الفعاليات - ومن ثم 
التوســع في قطاع الشركات.

إننا نخطط لمواجهة موســمية أعمالنا 
بصورة مباشــرة، التي نعتبرها من الفرص 

الرئيســية، بحيث ال تتوقف نشاطات 
الدولة خالل أشــهر الصيف. وقد أبرزت 

تعقيبــات العمالء التي تم أخذها منهم 
بعد االفتتاح مشــكلة أخذ الزائرين من 

أماكن وقوف الســيارات إلى مناطق 
الجذب، وال ســيما في أشــهر الصيف الحارة. 

وســوف نبحث عن طرق لتحسين تجارب 
العمالء في هذا المجال. كما ســتكون 
مســائل مثل األسعار والتوقيت موضع 
بحثنا المســتمر، ويعكس ذلك جزئيًا 

أن العملية تنقســم إلى فصلي الشتاء 
والصيف، وأن المقيمين والســياح لديهم 

تفضيــالت زمنية مختلفة. يتميز دبي 
باركــس آند ريزورتس باحتوائه على العديد 

مــن المناطق الداخلية ومناطق الجذب 
المكيفــة، وفي حالة ترتيب باقات لتلك 

األماكن وتســويقها بشكل جيد، فإن درجة 
الحــرارة لــن يكون لها تأثيًرا كبيًرا على 

أعــداد الزائرين خالل فصل الصيف. 

كذلك ســوق نقوم بإبراز فعالياتنا على 
نطاق واســع في اطار جهود التسويق 
المحليــة التي نقــوم بها فيما يتعلق 

بالمقيميــن في دولة اإلمارات ودول 
مجلــس التعاون الخليجي، وفي 

اســتراتيجيتنا التأسيس لريفرالند دبي 
كوجهة رئيســية. وباإلضافة إلى االحتفاالت 

المقرر إقامتها في ريفرالند دبي، ســوف 
نســعى إلى توسيع نطاق الفعاليات 

الموســيقية مثل الفعالية الموسيقية 
التــي ُأقيمــت في بوليوود باركس دبي 

فــي نوفمبــر 2017، التي تم فيها االحتفاء 
بالفنــان أيــه آر رحمان الفائز بجائزة 

األوســكار وجائزة جرامي، وقد جذب ذلك 
الحفــل أكثر من 18,000 متفرج.

.

سوف تركز اســتراتيجية 
التســويق لعام 2018 على 
تعزيــز الزيارات المتكررة 
من ســكان دول مجلس 

التعــاون الخليجي 
واالســتهداف المباشر 

للســياح الدوليين.

 توزيع الموظفين
)كما في 31 ديســمبر 2017(

2٬244 
%73   المنتزهات الترفيهية 
%19   التجزئة والضيافة 
%8   الخدمات المؤسسية 

مالحظة:
•  تبســيط األعمال في مكتب الشــركة واضفاء طابع 

الالمركزيــة على الوظائف الرئيســية لمواءمة هيكلة 
قطاع التســلية والترفيــه المكتمل الى حد كبير.

•  تــم تحديــد هيكل الموظفين األمثل بهدف تســهيل نمو 
الشــركة في السنوات القادمة.
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