خبر صحافي

"مجموعة إعمار للضيافة" تقدم  12وجهة الستضافة أروع الفعاليات في دبي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 2 ،مايو :2019 ،تقدم "مجموعة إعمار للضيافة" ،التابعة لشركة "إعمار العقارية"12 ،
وجهة مميزة في دبي ،تم تصميمها وتجهيزها بأسلوب مبتكر الستضافة أروع المناسبات والفعاليات .وتتميز هذه الوجهات
بمواقعها الحيوية على مقربة من أبرز المعالم السياحية في المدينة ،مما يضفي المزيد من التألق على تجربة الزوار.
بهذه المناسبة قال كريس نيومان ،الرئيس التنفيذي للعمليات في "مجموعة إعمار للضيافة"" :نقدم من خالل وجهاتنا
الـ  12والعديد من مساحات الفعاليات األخرى ضمن محفظتنا من الفنادق والوجهات الترفيهية المنضوية تحت مظلة
’إعمار‘ أماكن مثالية لتنظيم أروع الفعاليات في دبي .ونحرص دائما ً على تقديم خدمات متكاملة تناسب مختلف
المناسبات ،بما في ذلك اجتماعات الشركات ومآدب العشاء وفعاليات إطالق المنتجات والعروض الترويجية وحفالت
الزفاف واللقاءات العائلية ،لنضمن للضيوف تجربة استثنائية بكل المقاييس ،تحفل بخدمات الضيافة المتميزة التي
يقدمها فريق من أمهر المتخصصين".
وفي العنوان وسط المدينة ،يمكن للعمالء تنظيم أرقى فعاليات الشركات أو االحتفاالت الحصرية في وجهات ال تضاهى،
تتكامل فيها الخدمات المميزة مع أشهى المأكوالت التي يعدها فريق الطهاة العالميين .استمتعوا بأجمل اإلطالالت
على "برج خليفة" و"نافورة دبي" في زيتا ،التراس المجهز الستقبال ما يصل إلى  500ضيف في الهواء الطلق .أما الحديقة
السرية فهي وجهة مثالية لحفالت االستقبال األنيقة ،مع المأكوالت والعصائر الفاخرة ،واإلطالالت البديعة.
أما في فندق باالس وسط المدينة ،الذي يمتاز بتصاميمه المعمارية الشرقية المفعمة بلمسات األرابيسك الساحرة،
فبإمكانكم اختيار  THE VIEWING DECKالمجهزة الستيعاب  120ضيف جلوسا ً و 200شخص في حفالت االستقبال ،في
الوقت الذي تحلو فيه األمسيات التي تنضح بالحيوية في حدائق باالس المجاورة لحديقة البرج ،والمجهزة الستقبال 150
ضيف في المآدب ،و 250ضيف في حفالت االستقبال .وبدورها تم ّثل المنصة العائمة مكانا ً نموذجيا ً لفعاليات الشركات
وإطالق المنتجات وعروض الموضة على منصة عرض األزياء في حوض السباحة ،وهي معدّة الستضافة  500شخص في
حفالت االستقبال و 350شخص في مآدب العشاء.
وفي العنوان مونتجمري ،منتجع الجولف الفاخر ،يمكن للضيوف تنظيم فعاليات السجادة الحمراء على المرج األخضر
بإطالالته الساحرة على ملعب الجولف المؤلف من  18حفرة والتصاميم المائية البديعة ،مع قائمة من المأكوالت والعصائر
الراقية ،في وجهة تتسع لنحو  600شخص .وباإلضافة إلى ذلك ،تم تجهيز األكاديمية الستضافة  100شخص ،وهي مناسبة
لمناسبات الشركات وحفالت العشاء أو المناسبات االجتماعية وسط أجمل اإلطالالت على الحدائق الخضراء واألفق
العمراني للمدينة.
أما في العنوان بوليفارد ،فتمثل منطقة حوض السباحة وجهة ساحرة بإطالالت ال مثيل لها على "برج خليفة" ،بقدرة
استيعابية تصل إلى  150شخص .وفي العنوان مرسى دبي ،تقدم ردهة شيدز حيزا ً رائعا ً ألجمل الفعاليات مع إطالالت
بانورامية ساحرة على المرسى ،وقائمة من العصائر التي يتم إعداداها خصيصا ً لتتوافق مع متطلبات كل مناسبة.

ولتجربة مختلفة ترتقي بفعالياتكم ومناسباتكم إلى آفاق جديدة من التميز ،اختاروا جزيرة برج بارك الحصرية في قلب
البحيرة المجاورة لـ "برج خليفة" ومع إطالالت مباشرة على عروض "نافورة دبي" .وتعتبر "برج بارك" وجهة متعددة
االستخدامات ،تستضيف عددا ً من أبرز الفعاليات في المدينة ،بما في ذلك احتفاالت العام الجديد في "وسط مدينة دبي".
وللراغبين بأخذ مناسباتهم إلى ارتفاعات غير مسبوقى ،فإن ردهة ذا الونج ،برج خليفة هي الوجهة األمثل ،بموقعها
االستثنائي الذي يشمل الطوابق  152إلى  154من المعلم العمراني العالمي ،مع تراس في الهواء الطلق ،وإمكانية تخصيص
تفاصيل المكان بحسب متطلبات كل مناسبة.
وأخيراً ،يمكن لمحبي أجواء الفروسية اختيار نادي دبي للبولو والفروسية الذي يحتضن ذا كورتيارد ،الوجهة الساحرة ذات
التصاميم الطبيعية البديعة والمعدة الستقبال ما يصل إلى  250ضيف وسط التصاميم المائية المميزة التي تضفي المزيد
من السحر والتألق على أي مناسبة.
للمزيد من التفاصيلwww.addresshotels.com; www.burjkhalifa.ae or www.poloclubdubai.com :
انتهى-معلومات للمحررين
حول "مجموعة إعمار للضيافة"
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ـ
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تتخصـ ــص "مجموعـ ــة إعمـ ــار للضـ ــيافة" المملوكـ ــة بالكامـ ــل مـ ــن قبـ ــل "إعمـ ــار العقاريـ ــة" ،ي 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 بـ ــأعلى 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 ل جيـ ــال الشـ ــابة المهتمـ ــة بـ ــأرقى تفاصـ ــيل
الس ــفر العص ــري م ــن دون تكل ــف ،وه ــي تت ــولى إدارة فن ــدقين فــي دبــي إض ــافة إلــى تشـ ـ يل 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 :
لالستفسارات اإلعالمية:
موهيني بارمار | ستايسي فرنانديز
أصداء بي سي دبليو | +971 4 4507600
mohini.parmar@bcw-global.com | stacy.fernandes@bcw-global.com

