
 "بي أر نيوزوير الشرق األوسط" تعلن نقل مقرھا في دبي
  --/ PRNewswire/2016فبراير  دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

"، وھي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول العالقات العامة واتصاالت PR Newswireأعلنت شركة "بي أر نيوزوير 
البوابة إلى برج ذا إندكس في مركز دبي المالي العالمي. وتأتي ھذه الخطوة تواكبًا الشركات، عن نقل مقرھا في دبي من قرية 

 مع مستويات النمو الكبيرة التي شھدتھا الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية، مدعومة بزيادة في عدد العمالء البارزين.

  لعرض اإلصدارات الصحفية متعددة الوسائط، يُرجى النقر فوق:

move/-office-dubai-east-middle-newswire-pr-http://www.multivu.com/players/uk/7763351 

 
المھندس  مبنى رائع. توفر المساحة المكتبية الجديدة فرصة جديدة لشركة "بي أر نيوزوير" لتحقيق مزيٍد من النمو داخل

فضل مبنى مرتفع في الشرق "أ جائزة ربحوقد المعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر ھو من قام بتصميم برج ذا إندكس 
 الصادرة عن مجلس المباني المرتفعة والبيئة المدنية. 2011األوسط وأفريقيا" في عام 

المبيعات بشركة بي أر نيوزوير الشرق األوسط، لويز بينيت، قائالً "نحن سعداء بنجاح شركتنا  ةمدير توفي ھذ الصدد، علق
"إنه من الرائع  ةنتقال لھذا الموقع الجديد داخل مركز دبي المالي العالمي" وأضافالمتنامية في منطقة الشرق األوسط ويسرنا اال

 أن نرى استمرار النمو في شركتنا، ونتطلع من خالل ھذا المقر الجديد إلى تحقيق المزيد من النجاح في المستقبل."

، ولعبت دوًرا بارًزا في مجال 1954ام شغلت شركة "بي أر نيوزوير" مكانة رائدة في قطاع توزيع األخبار التجارية منذ ع
عاًما. ومن الجدير ذكره أن الشركة افتتحت مقًرا لھا في دبي لخدمة منطقة الشرق األوسط خالل العقد  60االتصاالت على مدار 

 الماضي. ستظل المقرات الخاصة بأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا والھند كما ھي في لندن.

 نبذة عن بي أر نيوزوير

) ھي الموفر العالمي الرائد لحلول العالقات العامة واتصاالت http://www.prnewswire.aeعد شركة بي أر نيوزوير (تُ 
الرقمية الشركات التي تتيح للعمالء إمكانية توزيع األخبار والمحتويات الغنية عبر مجموعة من القنوات اإلعالمية التقليدية و

 واالجتماعية في الوقت الفعلي مع توفير إمكانيات إعداد تقارير ومراقبة كاملة قابلة للتنفيذ.

تحظى شركة "بي أر نيوزوير" بحضور عالمي حقيقي يُمكنھا من تقديم خدماتھا للعمالء في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
يتين ومنطقة آسيا والمحيط الھادئ حيث تعمل على إنتاج وتحسين واستھداف األخبار والمحتويات عبر أكبر والھند واألمريك

شبكات التوزيع متعددة القنوات على مستوى العالم إضافة إلى عرض محتوى أكثر دقة وتم تحديثه مرات عدة في قاعدة بيانات 
 ".UBM plcزًءا من شركة "عاًما. وتُعد الشركة ج 60صحفية على مدار ما يزيد عن 

 نبذة عن برج ذا إندكس

جائزة  ربحوتجدر اإلشارة إلى أن المھندس المعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر ھو من قام بتصميم برج ذا إندكس وقد 
 دنية.الصادرة عن مجلس المباني المرتفعة والبيئة الم 2011"أفضل مبنى مرتفع في الشرق األوسط وأفريقيا" في عام 

ونظًرا لوجود ھذا البرج في مركز دبي المالي العالمي، فھو يتميز باستخداماته المتعددة السكنية والتجارية واالجتماعية. وقد تم 
الفصل بين طوابق البرج ذات االستخدامات المختلفة بردھات ساحرة مزدوجة االرتفاع ومفتوحة ومصممة بشكل كامل من 

 ل أفقي في الواجھة.الزجاج، يحددھا خارجيًا فاص

وبالنسبة لمدخل البرج، فھو يتكون من فناء كبير بارتفاع أربعة طوابق، كما يقع البرج على منصة مزينة بمناظر طبيعية، تضم 
 مسارات مظلة للمشاة عبر الموقع، باإلضافة إلى مجموعة من أماكن تناول الطعام، والتسوق، والفعاليات االجتماعية.
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