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Hotel and Tourism Establishments General
Managers and Venues Owners

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية والسياحية، مالك القاعات المحترمون

 

Circular No. 14/2022 تعميم رقم 14/2022

Subject: Supporting Abu Dhabi Convention & Exhibition
Bureau’s Destination Wedding Strategy

المـوضوع: دعم استراتيجية استقطاب حفالت الزفاف لمكتب أبوظبي للمؤتمرات
والمعارض

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Dear Valued Partners, الشركاء األعزاء،

In line with our destination’s ambition to grow the
tourism sector, Abu Dhabi Convention & Exhibition
Bureau is developing a new strategy focussing on
Destination Weddings to attract international visitors,
increase the number of these weddings and increase
average length of stay for visitors.

تماشياً مع جهود اإلمارة الهادفة إلى تنمية القطاع السياحي، يعمل مكتب
أبوظبي للمؤتمرات والمعارض على تطوير استراتيجية جديدة تركز على
استقطاب حفالت الزفاف لجذب الزوار الدوليين وزيادة عدد هذه الحفالت في

الوجهة وزيادة متوسط مدة اإلقامة. 

 

                                       

We would like to invite you to be part of the strategic
implementation of this strategy by facilitating and
providing support in the following areas:

وبناءً على ما تقدم، ندعوكم لتكونوا جزءاً من هذه االستراتيجية من خالل
تسهيل وتقديم الدعم في المجاالت التالية:

 

 

. Commercial  act iv i t ies (Host ing Fam tr ips,
complimentary room upgrades, complimentary
concessions upon contracting)

   . األنشطة التجارية (استضافة الرحالت التعريفية، ترقية مجانية
للغرفة، امتيازات مجانية عند توقيع العقد)

     .  Consider Buyout for destination weddings     . النظر في إمكانية حجز الفندق بالكامل لحفالت الزفاف

     . Flexibility on music restrictions (indoor & outdoor)     . المرونة في قيود الموسيقى المفروضة (داخلية وخارجية)

     . Promote ADCEB incentive wedding scheme     . الترويج لبرنامج فرص أبوظبي الخاص بحفالت الزواج

    . Cooperation on providing data on segment history &
upcoming functions on a quarterly basis

    . التعاون على توفير البيانات عن حفالت الزواج دورياً بشكل ربع
سنوي

In return for your contribution, we will be marketing
and promoting your establishments across all ADCEB
channels, and also we will extend invitations to
participate in Destination Weddings tradeshows, Fam
trips, sales missions and marketing activities.

علماً، أننا سنقوم بالتسويق والترويج لمنشآتكم عبر جميع قنوات التواصل
االجتماعي التابع للمكتب ، باإلضافة إلى ذلك سنقوم بتوجيه الدعوات
للمشاركة في معارض حفالت الزفاف، والرحالت التعريفية، والحمالت

الترويجية، واألنشطة التسويقية.

If you are interested in participating in this initiative,
please contact Sferry@dctabudhabi.ae for further
information.

لتواصل مع لمبادرة، يرجى ا إذا كنت ترغب بالمشاركة في هذه ا
Sferry@dctabudhabi.ae للحصول على المزيد من المعلومات.
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Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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