خبر صحافي

"مجموعة إعمار للضيافة" تطلق تطبيقها الجديد لألجهزة المتحركة
شامل ا جميع تجاربها الفندقية والترفيهية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 8 ،مايو  :2019أطلقت "مجموعة إعمار للضيافة" ،التابعة لشركة "إعمار العقارية"،
تطبيقا ً جديدا ً متكامال ً لألجهزة المتحركة ،يشمل جميع تجارب الضيافة واإلقامة الفندقية والترفيه ضمن كافة
وجهات المجموعة.
وعبر تطبيق واحد ،يمكن لمستخدمي األجهزة المتحركة الوصول بسهولة إلى مجموعة كبيرة من الخدمات ،تتضمن
حجوزات الفنادق والمطاعم ومنتجعات السبا الصحية والجولف والوجهات الترفيهية .ويعتبر التطبيق الجديد بديال ً
عن كل التطبيقات األخرى التي كان تم إطالقها للعالمات التجارية والوجهات الترفيهية التابعة لـ "مجموعة إعمار
للضيافة" .وأصبح التطبيق متاحا ً للتحميل عبر متجري  App Storeو.Google Play
بهذه المناسبة قال كريس نيومان ،الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في "مجموعة إعمار للضيافة"" :يمثل
إطالق التطبيق الجديد امتدادا ً الستراتيجية التحول الرقمي التي ننتهجها إلثراء الخدمات والتسهيالت التي نقدمها
لضيوفنا ،وسيحل محل كافة التطبيقات المنفردة األخرى التي أطلقناها خالل لسنوات الماضية .وحرصنا على إعداد
التطبيق الجديد ليكون أ كثر سهولة ،وليشكل مصدرا ً شامال ً للمعلومات والخدمات المتعلقة بكافة وجهات
المجموعة .ويمكن للضيوف من أي مكان في العالم تخطيط كافة تفاصيل زيارتهم ،بما في ذلك اإلقامة الفندقية
والوجهات الترفيهية التي يرغبون باالستمتاع بها ،بسالسة فائقة وباستخدام تطبيق واحد فقط".
ويتيح التطبيق للمستخدمين استكشاف محفظة "مجموعة إعمار للضيافة" من الوجهات الفندقية والترفيهية
المميزة ،والتي تشمل " :العنوان للفنادق والمنتجعات" ،المتخصصة بالفنادق العصرية الفاخرة؛ "فيدا للفنادق
والمنتجعات" للفنادق الراقية ،باإلضافة إلى الوجهات الترفيهية مثل "نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي
للبولو والفروسية" و"نادي مرسى دبي لليخوت" .ويمكن للضيوف أيضا ً استخدام التطبيق للوصول إلى خدمات
"روڤ للفنادق" ،المشروع المشترك بين "إعمار العقارية" و"مِ راس" .كما تتوفر خدمات الحجز في المطاعم الكائنة
في فنادق المجموعة ،باإلضافة إلى منتجعات السبا الصحية.
ويمكن استخدام التطبيق للتعرف على مزايا كل الفنادق والوجهات الترفيهية التابعة للمجموعة والقيمة الفريدة
التي توفرها للضيوف .ويرتبط التطبيق مباشرة بكل وجهة ،مقدما ً للمستخدمين طريقة بسيطة وسريعة للحجز .
وتم تصميم التطبيق ليالقي تطلعات الجيل الجديد من المسافرين الذين يتطلعون الستخدام أجهزتهم المتحركة
كعنصر رئيسي في تنظيم رحالتهم ،كما يوفر صورا ً عالية الدقة تعزز التفاعل مع الضيوف .ويتضمن التطبيق دليال ً
للمدينة ويسلط الضوء على الخدمات الق ّيمة المتاحة للزوار ،بما ينسجم مع تفضيالتهم.

ويمتاز التطبيق بواجهة تتسم بسهولة التصفح االستخدام لعمليات الحجز وكافة الخدمات األخرى ،ويعتبر اإلضافة
األحدث إلى المبادرات الرقمية التي تحرص "مجموعة إعمار للضيافة" على إطالقها لالستفادة من اإلمكانات الكبيرة
التي تحفل بها المنطقة بفضل معدل االختراق العالي للهواتف الذكية .وتتطلع الشركة عبر هذه الخطوات إلى تعزيز
تفاعلها مع العمالء وتمكينهم من إدارة رحالتهم باألسلوب األنسب لهم ،وتحقيق نقلة نوعية في مجال أسلوب إجراء
الحجوزات الفندقية.
وستواصل "مجموعة إعمار للضيافة" االستثمار في الحلول الرقمية وتطبيق االستراتيجيات المبتكرة لتعزيز
الحجوزات وتنسيق العمليات وتوفير خدمات ذات بقيمة مضافة تضمن تجربة استثنائية للضيوف على كافة
المستويات.
انتهى-معلومات للمحررين
حول "مجموعة إعمار للضيافة"
تتخصـ ــج "مجموعـ ــة إعمـ ــار للضـ ــيافة" المملوكـ ــة بالكامـ ــل مـ ــن قبـ ــل "إعمـ ــار العقاريـ ــة" ،ف ــي إدارة مشـ ــاريع الضـ ــيافة والترفيـ ــه
تخصصـ ــها ف ــي إدارة العقـ ــارات متعـ ــددة االسـ ــتخدامات؛ حي ـ ـ تمتلـ ــك المجموعـ ــة
علـ ــى مسـ ــتوى العـ ــالم .وح ـ ـدّدت المجموعـ ــة
ّ
اليـ ــوم وتـ ــدير محفظـ ــة متنوعـ ــة مـ ــن مشـ ــاريع الضـ ــيافة بمـ ــا فيهـ ــا ا لفنـ ــادق ،والشـ ــقق الفندقيـ ــة ،ومنتجعـ ــات الجولـ ــف ،ونـ ــادي
البولو والفروسية ،والمطاعم العصرية.
وق ـ ــد رس ـ ــخت "مجموع ـ ــة إعم ـ ــار للض ـ ــيافة" مكانته ـ ــا فـ ــي قط ـ ــاع الض ـ ــيافة م ـ ــع إطالقه ـ ــا عالم ـ ــات فندقي ـ ــة لك ـ ــل منه ـ ــا مزاياه ـ ــا
الخاصـ ـ ــة وهـ ـ ــي "العنـ ـ ــوان للفنـ ـ ــادق والمنتجعـ ـ ــات" ،و"فيـ ـ ــدا للفنـ ـ ــادق والمنتجعـ ـ ــات" .وأضـ ـ ــافت عالمـ ـ ــة "العنـ ـ ــوان للفنـ ـ ــادق
والمنتجعـ ــات" مفهوم ـ ـا ً مبتكـ ــرا ً لقطـ ــاع الضـ ــيافة والخـ ــدمات الس ـ ــياحية العـ ــالمي عبـ ــر إرسـ ــاء معـ ــايير جديـ ــدة لناحيـ ــة حف ـ ــاوة
الضـ ــيافة والخدمـ ــة االسـ ــتثنائية .وتـ ــوفر "العنـ ــوان للفنـ ــادق والمنتجعـ ــات" تجـ ــارب شخصـ ــية فريـ ــدة مـ ــع بي ـ ــة عصـ ــرية راقيـ ــة
تثـ ــري حيـ ــاة الضـ ــيوف ب ـ ـ على درجـ ــات الفخام ـ ــة واألناقـ ــة .وسـ ــتتولى هـ ــذه العالمـ ــة إدارة فن ـ ــادق وشـ ــقق فندقيـ ــة ف ــي كـ ــل م ـ ــن
المملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ومص ـ ــر وتركي ـ ــا والبح ـ ــرين والمال ـ ــديف والعدي ـ ــد م ـ ــن األس ـ ــواق الرئيس ـ ــية األخ ـ ــرى فـ ــي المنطق ـ ــة،
باإلضافة إلى اإلمارات العربية المتحدة.
وب ـ ــدورها تت ـ ــيح عالم ـ ــة "في ـ ــدا للفن ـ ــادق والمنتجع ـ ــات" الراقي ـ ــة مفه ـ ــوم ض ـ ــيافة مختل ـ ــف يتوج ـ ــه إلـ ــى األجي ـ ــال الجدي ـ ــدة م ـ ــن
المـ ــديرين التنفيـ ــذيين ورواد األعمـ ــال والسـ ــياال؛ وتـ ــوفر هـ ــذه العالمـ ــة بي ـ ــة محفـ ــزة لألجيـ ــال الشـ ــابة المهتمـ ــة ب ـ ـ رقى تفاصـ ــيل
الس ــفر العص ــري م ــن دون تكل ــف ،وه ــي تت ــولى إدارة فن ــدقين فــي دبــي إض ــافة إلــى تش ــغيل فن ــادق وش ــقق فندقي ــة فــي أب ــو بي
والشارقة والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من المدن الرئيسية في المنطقة باإلضافة إلى دبي.
وتتض ــمن المراف ــق الترفيهي ــة التابع ــة ل ـ ـ "مجموع ــة إعم ــار للض ــيافة" كـ ـال ً م ــن "ن ــادي المراب ــع العربي ــة للجول ــف" و"ن ــادي دبــي
للبولو والفروسية" و"نادي مرسى دبي لليخوت" .للمزيد من المعلومات.emaarhospitality.com :
للستفسارات اإلعلمية:
موهيني بارمار | ستايسي فرنانديز
أصداء بي سي دبليو | +971 4 4507600
mohini.parmar@bcw-global.com | stacy.fernandes@bcw-global.com

