
 
 

 
 

 
 

 فريدةمزايا المدن ال كتشافادعوة المسافرين إلى إعادة ل نز"و إنتركونتيننتال آيكحملة "فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال تطلق 
 وتجاربها الساحرة

 
 
 حملة عن إطالقاليوم  الرائدة عالميًا في قطاع الضيافة الفاخرة، تجاريةالعالمة الفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، أعلنت 

الجمهور للمشاركة في  ، حيث تدعووأكثرها تميزاً  العالملعدد من أروع مدن ة جديدة رؤيتقدم للمسافرين ل، "نزو آيك  إنتركونتيننتال "
 .وتجاربها الساحرة هذه المدن مزاياأهم  حول حوار عالمي

 
سبع مدن هي باريس ولندن ونيويورك وشنغهاي ودبي وسيدني  والذي شمل،  1المستقل للعالمة التجاريةستقصاء الكشف ا

وال يتعمقون في خباياها وأسرارها  ومكسيكو سيتي، أن المسافرين غالبًا ما يشعرون أنهم ال يرون سوى السطح الخارجي للمدينة
%( أنهم يشعرون بأنهم مضطرون لرؤية المواقع والمعالم 77) ستقصاءفي اال . ويشير أكثر من ثالثة أرباع المشاركينالفريدة

ستكشاف ا% منهم عبروا عن رغبتهم في رؤية المزيد مما تقدمه المدينة و 75السياحية البارزة والشهيرة على الرغم من أن 
 .اً التي يعرفها السكان المحليون جيد والتجارب خباياال المدينة بشكل متعمق والتعرف على

 
مشاركات تبادل  عبرنتشارًا اوأكثرها  المواقع السياحية برزأن برج إيفل في باريس هو أ إنستجراملتطبيق كشف تحليل إضافي و 

حائز الموقع ال د قصر باكنغهاميعو العالم.  نشورات حولمن إجمالي الم %10 البرج نحو عن منشوراتالتمثل ، حيث الصور
في مدينة نيويورك في لندن و"سنترال بارك" هي الحائزة على أكبر عدد من اإلشارات ( %21) اإلشاراتعلى أكبر عدد من 

 .األساسية لكل مدينةالتقليدية من المعالم  ذاتها والتي تعد مواقعالغالبًا ما يركزون على زيارة  ينالسائح ؤكد أن  (، مما ي20%)
تون ي نيالسائح( أن %59أكثر من نصفهم ) يشعرهذه النتائج في كل من المدن السبع، حيث وأك د السكان المحليون  فو 

 .نهمأفضل ما تقدمه مدستكشاف ا
 
والروائح  نكهاتواألصوات وال والرموز المعالم روعختيار أا اليوم انطلق لكترونيإ قصاءستاخالل  ط لب من الجمهور منو 

 ا.عند زيارته وثيق شكلببها تربط المسافرين  في هذه المدن، والتي فرداً توأكثرها  والمشاعر
 

                                                           
نوفمبر. ال يعتمد هذا  19نوفمبر إلى الثالثاء  6شخص من دبي في الفترة بين األربعاء  350أكثر من  بمن فيهممشارك،  7000تولونا أكثر من  وقعستطالع العالمي عبر مشمل اال1

 االستطالع اإللكتروني على عينة احتمالية وبالتالي ال يمكن حساب نسبة الخطأ في التقديرات.
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انطالقًا : "محفظة فنادق إنتركونتننتال الفاخرةلجينجر تاغارت، نائب رئيس التسويق العالمي،  تستطالع الجديد، قالالوحول ا

لت  الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة والسفر،من مكانتها  روع األماكن الفريدة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال بوابة أللطالما شك 
التعرف على األماكن التي يزورونها المسافرين يتوقون إلى حن ندرك جيدًا أن لذلك ن ،المحلية اتالثقافستكشاف اوالمتميزة و 

 الفريدة كشاف األماكنستابدأنا ب ،نزو يك  آإنتركونتيننتال  تحت عنوان خالل حملتنا األخيرة منستكشاف أسرارها. و ابشكل أعمق و 
هدفنا هو توليد مشاعر  ن سحر المدينة وأسرار تميزها.ال يتجزأ م اً زءتها الزوار ولكنها تظل جفو  ة التي قد ي  يلاألص تجاربوال

أهم أسرار المدن وما  ولتشجيع الحوار والتبادل حو  ،الكثيرون  رتادهاهذه المدن التي يفي بالسحر وأحاسيس فريدة ومفعمة 
 .يجعلها حقًا مدنًا فريدة"

 
 :تشمل بعض التجارب الغنية والملهمة التي حددها مسافرو الفئة الفاخرة حول العالمو 

 رائحة الخبز الطازج في مخابز أوبيركامبف في الدائرة الحادية عشر في باريس. -باريس •
 إحساس الدفء من موقد مشتعل في حانة قديمة في لندن في يوم بارد. –لندن •
 عربات البائعين المتنقلة في برودواي.على رائحة شي  الكستناء  -نيويورك •
 الصيني الدافئ والغني في معبد آلهة المدينة. الدمبلينج كعك رائحة -شنغهاي •
 العبرة )القارب الخشبي التقليدي( بينما يبحر في خور دبي.بالمياه  تالطم صوت -دبي •
 والر كواي.يالشهيرة من مانلي إلى سيرك مداعبة النسيم البارد لوجهك على متن العبارة -سيدني •
 .ريبالدينغمات موسيقى المارياتشي في ساحة غا -مكسيكو سيتي •

 

 انتهى

 الصور

 الرسوم البيانية

 

 التواصل اإلعالمي:

 Jessica.Kelly@hkstrategies.comجيسيكا كيلي: 

  Kaitlin.Marrin@hkstrategies.com كيتلين مارن:

 

 مالحظات للسادة المحررين

https://www.dropbox.com/sh/o18wcv8r03xaecx/AAAe9XUW_9HhecIcd-N7tIpya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o18wcv8r03xaecx/AAAe9XUW_9HhecIcd-N7tIpya?dl=0
mailto:Jessica.Kelly@hkstrategies.com
mailto:Kaitlin.Marrin@hkstrategies.com


 
 

 
 

 

 : نبذة عن فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال

خبراتها العريقة في قطاع الضيافة والتي تجعل عالمة إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات تجربة السفر عالمًا متميزًا من المتعة والشغف مع 
عامًا. ويوفر كل من فنادقنا الرائدة مالذًا رائعًا يعكس فرادة أسلوب حياة إنتركونتيننتال العصرية. ونحن كعالمة تجارية  70تمتد ألكثر من 

ومرافقنا المتميزة. ما يميزنا عن سوانا هو  رائدة نسعى إلى تجسيد مفهوم الفخامة العالمي من خالل خدماتنا الفائقة وتجاربنا االستثنائية
مستوى الرعاية الذي ال يضاهى واالهتمام الذي نقدمه لضيوفنا من خالل الخدمات والمزايا الفريدة والمصممة حسب الطلب. ونوفر لضيوفنا 

الشخصية الرائعة واالمتيازات وتجربة الخدمة  سفير إنتركونتيننتال( الراقية من خالل برنامج VIPالكرام خدمات كبار الشخصيات )
. كما نبرع في إسعاد ضيوفنا من أكثر المسافرين شغفًا بكل ما تقدمه الوجهات والمدن من كلوب إنتركونتيننتالالحصرية من برنامج 

لمعلومات وللحجز، مميزات حتى يستكشفوا معالم وثقافة المكان ويستمتعوا بتجارب سفر ال مثيل لها تلهم حواسهم وتثري حياتهم. لمزيد من ا
أو التواصل معنا عبر فيسبوك   www.intercontinental.comيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

(www.facebook.com/intercontinental)  أو( إنستجرامwww.instagram.com/intercontinental) 
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