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ً
تعزيزا للسياحة العائلية والستثمار التنوع السياحي والمناخي بالسلطنة

وزارة السياحة تروج لصيف عمان  2في دول مجلس التعاون الخليجي

إقبال من الشركات السياحية على المشاركة بحملة صيف عمان

واصلت حملة عروض صيف عامن التي
أطلقتها وزارة السياحة قبل اسبوعني نجاحها
مع إقبال رشكات السياحة والجهات املعنية
عىل تقديم عروض ترويجية جذابة  ،تعد
بإقبال سياحي كبري خالل فرتة الصيف ،
وبنجاح الحملة التي انطلقت بالفعل داخلياً
بالتنسيق والتعاون مع الرشكات املختلفة
وستنطلق خارجيا يف مطلع شهر مارس القادم
 ،بالرتكيز عىل دول مجلس التعاون الخليجي
و أسواق السياحة الواعدة يف املنطقة والعامل
 ،وذلك تعزيزاً للسياحة العائلية  ،خاصة وأن
السلطنة تعد من أكرث دول العامل من حيث
توافر األمن واألمان مقارنة بالكثري من دول
املنطقة  ،حيث بادرت رشكات السياحة
إىل االعالن عن عروض ترويجية جذابة
حزم سياحية مختلفة خالل فرتة الصيف ،
وبدورها قامت الوزارة بالتنسيق والتواصل
مع الرشكات والجهات املعنية لتطوير تلك
العروض ودمجها بعدد من األنشطة السياحية
والثقافية  ،حيث تتضمن تلك العروض حزمة
من الرحالت البحرية وسياحة املغامرات
وسياحة القالع والحصون ومختلف املعامل
الثقافية بالسلطنة  ،وهي عروض تستهدف
العائالت والشباب بالدرجة األوىل.
وتركز الحملة عىل السوق السياحي بدول

مجلس التعاون الخليجي وخاصة اململكة
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
املتحدة بهدف جذب املزيد من السياح اىل
السلطنة وتقديم بدائل وعروض قوية لهم ،
وذلك بالتعاون والتنسيق بني الوزارة ورشكة
الطريان العامين ورشكات وجهات أخرى معنية
أبدت كامل استعدادها للمشاركة بقوة يف
الحملة .
يذكر أن الحملة الرتويجية "عروض صيف
عامن  "2تقام مبشاركة املختصني بوزارة
السياحة وممثيل املكاتب الخارجية التابعة
للوزارة يف امارة ديب واململكة العربية
السعوديةومشاركة الطريان العامين ومؤسسة

عامن لألبحار ودار االوبرا السلطانية
،باإلضافة إىل ممثيل رشكات السفر والسياحة
واملنشآت السياحية العاملة يف القطاع
السياحي العامين.
وتقوم الوزارة يف هذا السياق بالتواصل
مع مؤسسات القطاع السياحي العامين
الراغبة يف املشاركة وتستقبل منها عروضها
التنافسية التي تطابق املعايري التي وضعتها
الوزارة حيث يستمر استقبال عروض هذه
املؤسسات حتى التاسع من فرباير القادم
ومن ثم يتم اختيار املؤسسات التي قدمت
أفضل العروض ليك تشارك يف الحملة ويف
الفعاليات الرتويجية املتنقلة والحمالت

اإلعالمية والتسويقية املصاحبة.
ويف هذا الصدد تحرص وزارة السياحة
عىل أهمية وجود عروض وخدمات سياحية
تناسب وتريض أذواق الجميع  ،وذلك بهدف
ضامن استدامة اجتذاب هذه األسواق
السياحية واكتساب ثقة السائح العامين يف
عروض وأسعار وخدمات الرشكات واملنشآت
السياحية والفندقية املحلية باإلضافة اىل
رضورة خلق حزم وبرامج سياحية تناسب
احتياجات املقيمني يف السلطنة.
يذكر أن الحملة اإلعالمية والرتويجية
ستتضمن تنفيذ حلقات عمل متنقلة
ومشرتكة لوزارة السياحة ورشكات السفر

والسياحة واملنشآت الفندقية العامنية يف
أربع مدن خليجية هي عىل التوايل الدمام
والرياض وجدة يف اململكة العربية السعودية
الشقيقة وديب يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة الشقيقة عىل مدار أربع أيام متتالية
تم مبدئيا اختيار تاريخ  21مارس القادم
النطالقها يف الدمام واختتامها يوم  24مارس
يف ديب.
كانت وزارة السياحة عقدت حلقة
عمل تعريفية خصصت النطالق الحملة
الرتويجية "عروض صيف عامن  "2مبشاركة
املختصني بوزارة السياحة وممثيل املكاتب
الخارجية التابعة للوزارة يف امارة ديب

واململكة العربية السعودية ومشاركة
الطريان العامين ومؤسسة عامن لألبحار
ودار االوبرا السلطانية ،باإلضافة إىل
ممثيل رشكات السفر والسياحة واملنشآت
السياحية العاملة يف القطاع السياحي
العامين حيث تستهدف وزارة السياحة
من خالل هذه الحلقة تنشيط حركة
السياحة الداخلية واجتذاب السياح
املواطنني والخليجيني وال سيام يف السوقني
السعودية واإلماراتية وذلك لزيارة أكرث
من موقع سياحي يف أكرث من محافظة
بالسلطنة خالل الصيف القادم بالتوازي مع
الجهود الرتويجية األخرى الخاصة بالرتويج
السياحي ملحافظة ظفار.
تتضمن الحملة حزما سياحية وعروضا من
املنتظر أن تسهم يف تنشيط حركة السياحة
الداخلية خالل فرتة الصيف ،حيث ميكن
لزائر السلطنة بصفة عامة وملحافظة ظفار
خالل موسم الخريف بصفة خاصة زيارة
العديد من الوجهات السياحية األخرى يف
مختلف املحافظات والتي ميكن أن ميارس
خاللها أنشطة سياحية مختلفة مع االستمتاع

بطقس معتدل وجميل يف بعض هذه املواقع
يف محافظات الداخلية وجنوب الرشقية
والوسطى وغريها.
وتحرص الوزارة يف هذا اإلطار عىل توفري
عروض وخدمات سياحية تناسب وتريض
أذواق الجميع وأن الهدف األسايس يجب أن
يكون ضامن استدامة اجتذاب هذه األسواق
السياحية واكتساب ثقة السائح العامين يف
عروض وأسعار وخدمات الرشكات واملنشآت
السياحية والفندقية املحلية باإلضافة اىل
رضورة خلق حزم وبرامج سياحية تناسب
احتياجات املقيمني يف السلطنة.
كام تنتهج الوزارة خالل العام الجاري خطة
تسويقية رقمية بالتعاون مع ثالث رشكات
دولية ومحلية متخصصة يف مجاالت االتصال
والتسويق الرقمي والعالقات العامة الدولية
والتواصل االجتامعي.
جدير بالذكر أن الحلقة تضمنت عرضاً
ملؤرشات السوق السياحية السعودية التي
تصدر سنويا حوايل  19مليون سائح ينفقون
نحو  80مليار دوالر أمرييك عىل السياحة
الخارجية .

