
 

 

 

 

 
 

  في  يشارك بيرلو أندريا" تستمر المتعة ،الملعب  خارج"
 للسياحة قطر حمالت  أحدث

 
 بيرلو  أندريا القدم كرة بأسطورة تستعين للسياحة قطر حملة •
 من  أكثر"  للسياحة  لقطر  التجارية  للعالمة  جديدة  منصة  من  ا  جزء  تمثل  الحملة •

 "  شعور

 
 

 خارج"  بعنوان  للسياحة  قطر   تدشنها  جديدة  عالمية  حملة   في  بيرلو  أندريا  القدم  كرة  أسطورة  يشارك

 إيطاليا،   بالده  منتخب  مع  لعب  الذي  الشهير  الكرة  نجم  خاللها  يكشف  والتي  ،"تستمر  المتعة  ،الملعب

    .تجارب وخدمات ذات مستوى عالميواألماكن التي يمكن زيارتها للحصول على ما تقدمه قطر 

  من   مجموعة  يعيش  وهو  الفكاهي،  الطابع  ذات  اإلعالنات   من   سلسلة  عبر  بيرلو  يظهر  وسوف

  البحر  منطقة  في  الرملية  الكثبان  على  التزلج  من؛  رائعة  أجواء  وسط  قطر  في  المتنوعة  المغامرات

على  الداخلي االطالع    بالتزلج   االستمتاعو  ياإلسالم  الفن  متحف  في  الثقافية  المعرفة  إلى 

 .   الجديد بيتش كايت  فويرط شاطئ منتجع في الشراعي

.  قطر  إلى  بزيارتي  قا  ح  استمتعت  لقد: "بيرلو  أندريا  اإليطالية   القدم   كرة  أسطورة  قال  تعليقه،   وفي

  مشجعي   أحد  كنت  وسواء.  لزوارها  تقدمه   أن  يمكنها  مما  الكثير  ولديها  رائع  هاوشعب  جميل  بلد  إنها

عرّف وتت  تشويقوال  المغامرات  أجواء  تعيش  وأن  قطر  إلى  بزيارتك  تستمتع  أن  يمكنك  ال،  أم   القدم  كرة

 ".أخرى مرة لزيارتها بشدة وأتطلع مرات،  عدة قبل  من قطر زرت لقد -والثقافة الفنون على

 ستكون : "في قطر للسياحة  باإلنابة   الترويج  قسم  رئيس  النعيمي،  هياالسيدة    قالتمن جانبها،  و

 التجارب من  مجموعة تقديم إلى نتطلع ونحن العالم، أنحاء جميع من الزوار لماليين وجهة ا  قريب قطر

  المفعمة   األسواق  من   .ا  مبهج  ا  طابع  تكتسب  التي  التسويقية  حمالتنا  أحدث  عبر  لضيوفنا  الرائعة



 

 

 

 

 بها   تشتهر  التي  األصيلة   ضيافتهاُحسن  لزوارها    قطر  تقدم  الخالبة،  الطبيعية  المشاهد  إلى  بالحيوية

 ." الميزانيات جميع  ويالئم  االهتمامات جميع  ييلب بما زيارتهم مراحل من مرحلة كل في

 .العالمية  البث  قنوات  عبر"  تستمر  المتعة  ،الملعب  خارج"  بحملة  الخاصة  اإلعالنات  إطالق  يتم  وسوف

  وشبكات   محلية  تلفزيونية  محطات  عبر  نوفمبر  15  يوم   دولة   17في    الحملة  تنطلق  أن  المقرر  ومن

موقع  ذلك في بما االلكترونية منصاتال و توسناب شا وإنستغرام فيسبوك مثل االجتماعي التواصل

 . اإلعالنية جوجل  وشبكة يوتيوب

  ،" شعور  من   أكثر"  للسياحة  لقطرللعالمة التجارية    الجديدة  العالمية  منصةال  ضمن   الحملةهذه    وتأتي

 .قطر في للعائلة المالئمة السياحية والتجارب الترفيهية  األنشطة على تركيزها ينصب  والتي

 ثالث   تتضمن  حيث  ،ديسمبر  شهر  في"  شعور  من  أكثر"  الرئيسية  الحملة  تنطلق  أن  المقرر  ومن

 في   ستعيشها  التي  الشعورية  التجارب  من  مجموعة  للعائلة  تقدم  جذابة  متحركة  رسوم  شخصيات

  شاهين   من  كال    الشخصيات  وتشمل.  الزوار  يلقاها  التي  والحفاوة  الضيافة  حسن  عن  فضال    قطر،

 قطر   في  البرية  الحياة  تمثلشخصيات    وهي  –  الصقر  منقار  سلحفاة  ولولو  العربي  المها  ومها  الصقر

 العالمي  والطابع  الحداثة   بين  تمزج  مميزة  وجهة  أصبحت  التي  قطر،   روح  الستكشاف  العائلة  وترشد

  ناحية   من  الغنية  والثقافة  التراث  على  والحفاظ  األصالة  وبين  ناحية  من  الخالبة  الطبيعية  ومشاهد

 .   أخرى

 وخالل .  الممتاز  التركي  الدوري  في  كاراجومروك  فاتح  لنادي  الفني  المدير  منصب   حاليا    بيرلو  ويشغل

 والمنتخب   سيتي  ونيويورك  ويوفنتوس  وميالن  ميالن  إنتر  من  كل  مع  بيرلو  لعب  الرائعة،  مسيرته

  2006  العالم  كأس  في  باللقب  إيطاليا  بفوز  انتهت  التي  المباريات  جميع  في  بيرلو  شارك  وقد.  اإليطالي

 حساب   على  باللقب  للتويج  فريقه   قادت  التي  الترجيح   ركالت  ضمن   األولى  الضربة  سجل  فيما

 .الفرنسي المنتخب

لزي المدى تسعى من خاللها   قطر  زوارادة عدد  وتمتلك قطر للسياحة استراتيجية طموحة طويلة 

ذلك عبر تعزيز   يتم تحقيق . وسوف  2030القادمين إلى أكثر من ستة ماليين زائر سنوي ا بحلول عام  

وتنمية القطاع   ،سلسلة القيمة السياحية بأكملها وزيادة الطلب على السياحية الداخلية والوافدة

 السياحي بما يتيح له مساهمة أكبر في االقتصاد القطري. 
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 للسياحة:  يرجى االتصال بـالمكتب اإلعالمي لقطر الستفسارات اإلعالميةل
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        قطر للسياحةنبذة عن 

        

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي 
وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم الستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجاالت الثقافة والرياضة واألعمال  

 . خدمة والتي تتسم جميعها بتميز الوالترفيه العائلي، 
 

الخاص  القطاع  وتشجيع  وتنميتها  وتطويرها  والضيافة  السياحة  صناعة  بتنظيم  تختص  التي  للسياحة،  قطر  وتتولى 
لالستثمار فيها، مسؤولية وضع االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري،  

 د، وتدعم زيادة اإلنفاق السياحي.  بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البال
 

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى 
الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خالل شبكة المكاتب التمثيلية في أهم األسواق العالمية، ومن خالل المنصات  

 ة. الرقمية المتطور
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