
الخطوط السعودیة تستعرض أحدث خدماتھا ودعمھا للسیاحة بالمملكة في معرض سوق السفر 
العربي بدبي 

أتـمت الخـطوط الـسعودیـة اسـتعداداتـھا لـلمشاركـة فـي مـعرض سـوق الـسفر الـعربـي بـدبـي فـي عـامـھ الـتاسـع 
والعشـریـن والـذي یـعتبر أحـد أبـرز مـعارض الـسفر الـدولـیة، حـیث مـن الـمقرر إقـامـتھ خـالل الـفترة مـن 9 وحـتى 12 
 (ME4310) مـایـو 2022م فـي مـركـز دبـي الـتجاري الـعالـمي، وتسـتعرض "الـسعودیـة" مـن خـالل جـناحـھا رقـم
فـي الـقاعـة رقـم (4) والـمكّون مـن (3) طـوابـق بـمساحـة 325 مـتر مـربـع، مسـتجدات خـدمـاتـھا ومـنتجاتـھا فـي عـالـم 
الـطیران وصـناعـة الـنقل الـجوي إلـى جـانـب مـساھـمتھا الـفاعـلة فـي دعـم قـطاع السـیاحـة بـالـمملكة وكـذلـك قـطاعـي 

الحج والعمرة. 

مـشاركـة "الـسعودیـة" تـأتـي اسـتكماالً لـجھودھـا الـرامـیة إلـى دعـم مـشاركـات الـمملكة فـي الـمعارض الـدولـیة، 
ومـن الـمتوقـع أن تـبرم اتـفاقـیات لـتقدیـم خـدمـات جـدیـدة، كـما سـتشھد حـدیـثاً لـلرئـیس الـتنفیذي لشـركـة الخـطوط 
الـسعودیـة لـلنقل الـجوي الـكابـتن إبـراھـیم بـن سـلمان الكشـي خـالل أولـى الجـلسات الـحواریـة فـي الـمعرض تـحت 
عـنوان "مـن االسـتراتـیجیة إلـى الـواقـع: ازدھـار السـیاحـة بـالـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة "، وإلـى جـانـب ذلـك سـتعقد 
"الـسعودیـة" مـن خـالل قـطاعـاتـھا الـمشاركـة، اجـتماعـات ولـقاءات مـع مـختلف الـجھات ذات الـعالقـة بـالـصناعـة 
لـتبادل الـخبرات وتـطویـر الخـدمـات والـمنتجات، إلـى جـانـب اسـتثمار حـضورھـا فـي ھـذا الـمحفل ومـن خـالل شـاشـات 
الـعرض الـتفاعـلیة الـتي یـمتاز بـھا الـجناح، لـطرح الـعدیـد مـن الـمبادرات لـتطویـر الخـدمـات وعـرض أحـدث مـنتجات 

وخدمات تكنولوجیا السفر وتحسین تجربة السفر للضیوف. 

وسـیحظى زّوار جـناح "الـسعودیـة" بتجـربـة ثـریـة وفـریـدة مـن نـوعـھا، لـلتعرف عـن كـثب عـلى بـاقـة 
 (eVisa) الخـدمـات الـمتكامـلة الـتي یـمكن مـن خـاللـھا إنـھاء إجـراءات الـسفر وإصـدار الـتأشـیرات اإللـكترونـیة
وكـذلـك خـدمـات الـمواصـالت والخـدمـات األخـرى بـكل یسـٍر وسـھولـة عـبر الـمنصات اإللـكترونـیة وكـذلـك خـدمـات 
بـرنـامـجي "عـطالت الـسعودیـة" و "الـسعودیـة لـلعمرة" لـلراغـبین فـي تـصمیم بـاقـة سـفر سـیاحـیة مـتكامـلة أو لـتأدیـة 
مـناسـبك الـعمرة، بـاإلضـافـة إلـى الـتعرف عـلى الـوجـھات الـداخـلیة الـتي تـغطي مـعظم أنـحاء الـمملكة وشـبكة 
الـرحـالت الـدولـیة الـتي تـصل إلـى (4) قـارات حـول الـعالـم كـما أنـھ ومـن خـالل شـراكـتھا مـع تـحالـف "سـكاي تـیم" 
الـعالـمي فـإنـھا تـربـط ضـیوفـھا بشـبكة الـتحالـف والـتي تـبلغ (1,036) وجـھة فـي (170) دولـة، عـالوةً عـلى 

المعلومات الوافیة التي سیطّلع علیھا زوار الجناح عن أسطول طائراتھا الحدیث والمتنامي. 

كـما یـتیح الـجناح لـزواره فـرصـة تجـربـة أحـد أحـدث مـقاعـد درجـتي األعـمال والـضیافـة لـطائـرة "الـسعودیـة" 
مـن طـراز بـویـنج (787) دریـمالیـنر، حـیث سـیستمعون لشـرٍح واٍف عـن مـا تـتمیز مـن خـصائـص الـراحـة والـرفـاھـیة 
، بـاإلضـافـة إلـى تـوفـیر أحـدث مجـموعـة أطـقم االحـتیاجـات الـشخصیة المھـداة لـلضیوف الـمسافـریـن عـلى درجـة 
األعـمال، كـما تسـتعرض خـدمـات بـرنـامـج الـوالء "الـفرسـان" والـذي یـقدم ألعـضائـھ الـعدیـد مـن االمـتیازات 
والـمكافـآت واكـتساب األمـیال، ویـضاف إلـى ذلـك فسـیستمتع الـزوار بـتذوق أطـباق خـاصـة یـعدھـا طـھاة مھـرة ضـمن 

طاقم الخدمة التي توفرھا "السعودیة" والمعروفة بالطاھي الجوي على عدد من طائراتھا حول العالم. 

تجـدر اإلشـارة إلـى أن الـمعرض سـیشارك بـھ الـعدیـد مـن الـقطاعـات فـي مـجال الـسفر والسـیاحـة ویسـتقطب 
الـعدیـد مـن المھـتمین والـمتخصصین فـي ھـذا الـمجال كـما أنـھ سـیحظى بـمتابـعة إعـالمـیة واسـعة، وسـتعقد نـدوات 
یسـلط الـضوء خـاللـھا عـلى قـطاعـات الـطیران والـفنادق والسـیاحـة الـریـاضـیة وسـیاحـة التجـزئـة ونـدوة خـاصـة 
لـالسـتثمار فـي قـطاع الـضیافـة، إلـى جـانـب الـعدیـد مـن الـمؤتـمرات والـعروض الـتقدیـمیة الـتي تھـدف إلـى اسـتكشاف 

الجیل القادم من االتجاھات واالبتكارات لألنشطة السیاحیة ضمن الوجھة الواحدة.
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