وجهات سياحية متميزة في معرض جدة الدولي للسفر
تنطلك بمحافظة جدة فعالٌات المعرض الدولً للسٌاحة والسفر النسخة فً نسخته التاسعة ،
خالل الفترة من  31 - 31فبراٌر 9132م  ،وذلن بفندق هٌلتون جدة.
وٌُسلط هذا الحدث الدولً الذي ٌُعد فرصة لرواد صناعة السفر من أجل التواصل ،
واكتشاف أحدث اتجاهات المطاع  ،الضوء على أكثر المنتجات والوجهات السٌاحٌة التً
ٌرغب فٌها زوار المعرض  ،إضافة إلى فرص االستثمار السٌاحً المتاحة فً المملكة.
وٌُمدم المعرض على مدى ثالثة أٌام  ،وجهات سٌاحٌة متمٌزة ومجموعة واسعة من مرافك
اإلٌواء السٌاحً  ،وشركات الطٌران  ،والسٌاحة العالجٌة  ،والتعلٌمٌة  ،إضافة إلى خدمات
السفر المختلفة إلى أكثر البلدان السٌاحة طلبا ً فً جمٌع أنحاء العالم  ،إلى جانب تمدٌمه
فرصة فرٌدة للمستثمرٌن والعاملٌن فً هذا المطاع الحٌوي لاللتماء تحت مظلة واحدة
والتواصل بٌنهم لتبادل الخبرات والخدمات وفتح آفاق األعمال التجارٌة بٌنهم  ،وأٌضا
لتسوٌك خدماتهم وتروٌج عروضهم للزوار بشكل مباشر.
وأفادت رئٌسة اللجنة المنظمة للمعرض ومدٌرة "فور إم" الجهة المنظمة للمعرض  ،ماٌا
حلفاوي ،أن النسخة التاسعة ٌتم تنظٌمها فً مرحلة مهمة من مراحل تطور صناعة السٌاحة
السعودٌة  ،حٌث تطورت السٌاحة الرٌاضٌة من خالل تنظٌم فعالٌات رٌاضٌة دولٌة
بالمملكة التً استمطبت مشاركٌن وزوار من مختلف أنحاء العالم  ،إضافة إلى السٌاحة
الثمافٌة التً بدأت فً استمطاب العدٌد من السٌاح لزٌارة المملكة والتعرف على تارٌخها
وحضارتها  ،الفتةً إلى مدى التأثٌر اإلٌجابً لمطاع السٌاحة فً المملكة بعدما تم إدراجه
ضمن العناصر األساسٌة لرؤٌة  9111كأحد بدائل التصادات ما بعد النفط.
من جانبه أبان المدٌر التنفٌذي للمعرض المهندس حمزة ناصر ،أن لطاع السٌاحة شهد نموا
واضحا ً فً السنة األخٌرة ,حٌث تبٌن إحصائٌات مركز أبحاث السٌاحٌة "ماس" االخٌرة
ارتفاعا ً ملموسا فً مؤشرات هذا النمو ,إذ ارتفعت مساهمة لطاع السٌاحة الغٌر نفطً ،
فً حٌن وصلت عدد الوظائف فً المطاع إلى  35111ملٌون  ،مشٌرا ً إلى أن عدد
الرحالت السٌاحٌة لد شهدت زٌادة ملحوظة حٌث بلغت الرحالت الوافدة  9351ملٌون
رحلة  ،والرحالت المغادرة  9359ملٌون رحلة والرحالت المحلٌة  1.51ملٌون رحلة
حسب إحصاءات مركز ماس ،وهذه النتائج تبرز الدعم الحكومً للمطاع السٌاحً والذي

ٌمكن من تسرٌع وتٌرة نموه للرفع من كفاءته من أجل تحمٌك أهدافه فً دعم ا لتصاد
الوطنً.
ٌُذكر أن المعرض ٌفتح أبوابه للزوار العموم مجانا ً طٌلة االٌام الثالثة من الساعة الـ 1
عصرا ً حتى الـ  33مسا ًء من أجل التعرف مباشرة على التشكٌلة المتنوعة من الوجهات
السٌاحٌة الرائعة إضافة إلى ما ٌمدمه العارضٌن من خدمات وعروض خاصة على تذاكر
السفر وعروض إلامة.

