
كن جزًءا من أجندة فعالياتنا التجارية لعام 2021
Be part of our 2021 Trade Calendar

Registrations now open
Contact us for more information

التسجيل مفتوح اآلن
تواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات

انضم إلى برنامجنا المتخصص في المعارض الدولية 
والحمالت الترويجية.

Join our international exhibitions and roadshow 
programme.

2021 Trade Exhibitions Calendar أجندة المعارض التجارية 2021
وصف الفعالية الموقع المواعيداسم الفعالية

ورصة برلين 
السياحية عالميا
 ITB Berlin 

)افتراضية(

سوق السفر العربي
)ATM( 

سوق السفر العربي 
)ATM(

)افتراضي(

ILTM كان 
)سوق السفر 
الفاخر الدولي(

12 - 9
مارس

16 - 19
مايو

24 - 26 
مايو

6 – 9
ديسمبر

برلين، ألمانيا
فعالية افتراضية

)www.itb-now.com(

مركز دبي التجاري 
العالمي, دبي، 

اإلمارات العربية المتحدة

دبي، دولة اإلمارات
حدث افتراضي

قصر المهرجانات، 
كان، فرنسا

 ITB Berlin تعد بورصة برلين السياحية
معرضا رئيسيا في صناعة السفر، ويجمع 
بين صناعات السفر والسياحة والضيافة 

العالمية تحت منصة واحدة.
عقد هذا الحدث افتراضيا في الفترة من

 9 إلى 12 مارس 2021.

يعتبر سوق السفر العربي هو حدث السفر 
الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط، 
لكل من محترفي السفر الداخلي والخارجي. 

سيعقد سوق السفر العربي هذا العام 
كحدث مختلط، إذ سيتم استضافة حدث مباشر 

في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من
 16 إلى 19 مايو، باإلضافة إلى حدث افتراضي 

بعد أسبوع من 24 إلى 26 مايو.

إذا كنت تتطلع إلى اقتحام قطاع السفر 
الفاخر العالمي، فإن ILTM في مدينة كان 

الفرنسية هو معرض أساسي مخصص 
لمصممي السفر والعالمات التجارية 

والوجهات األكثر تميزا ورواجا في العالم.



2021 Trade Roadshows Calendar أجندة العروض الترويجية 2021

أغسطس
2021

أكتوبر
)سيتم التأكيد(

سيتم التأكيد

سيتم التأكيد

لمزيد من المعلومات، 
تواصل مع فريق تطوير سوق السفر لدينا عبر:

 tradeshow@dctabudhabi.ae
* المعارض قابلة للتغير

For more information 
contact our Travel Trade and Market Development team at: 
tradeshow@dctabudhabi.ae

*Events are subjected to change

جولة ترويجية افتراضية لمدة 4 أيام 
مع كبار منظمي الرحالت الترفيهية في 

األسواق المختارة. 
قم بصياغة أو تجديد عالقاتك مع تلك األسواق 

وأطلع شركاءك على عروض منتجات أبوظبي 
وإجراءات السالمة المطبقة. 

ورشة عمل افتراضية ليوم كامل مع 
جلسات صباحية ومسائية لشركائنا المقيمين 

في باريس، فرنسا. 
ستتضمن األجندة جلسات حول إنشاء العروض، 

ودفع المبيعات، وتنويع المنتجات عبر القطاعات 
والحسابات المختلفة، والمزيد.

نظمت دائرة الثقافة والسياحة حملة ترويجية 
روسية لـ -10 15 من أصحاب المصلحة من أبوظبي 

في 3 مدن: موسكو، وسان بطرسبرج، وقازان. 
قم بصياغة أو تجديد عالقاتك مع السوق الروسية 
وأخبر شركاءك بعروض والمنتجات السياحية الخاصة 

بأبوظبي وإجراءات السالمة المطبقة.

وصف الفعالية الموقع المواعيداسم الفعالية

الحملة الترويجية الخاصة 
بآسيا والمحيط الهادئ 

)افتراضية(

الحملة الترويجية الخاصة 
بأوروبا )افتراضية(

الحملة الترويجية 
الخاصة بدول مجلس 

التعاون الخليجي

الحملة الترويجية 
الخاصة بإسرائيل

)افتراضية(

ورش عمل دائرة الثقافة 
والسياحة الفرنسية 
السنوية مع أصحاب 
األعمال في باريس 

)افتراضية(

الحملة الترويجية 
الخاصة بروسيا

الصين، الهند، 
وأستراليا

المملكة المتحدة، فرنسا، 
ألمانيا، إيطاليا، روسيا

السعودية، قطر، عمان، 
البحرين، الكويت

إسرائيل

باريس

موسكو، سان بطرسبرج، 
قازان

سبتمبر
2021

سبتمبر
2021

أكتوبر
2021

باالشتراك مع دائرة السياحة والتسويق التجاري 
في دبي، ومعرض دبي إكسبو 2020، 

ستستضيف دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي 
حملة ترويجية افتراضية مع كبار منظمي الرحالت 

الترفيهية من األسواق األمريكية والكندية. 
قم بصياغة أو تجديد عالقاتك مع السوق وتحديث 

الشركاء حول عروض المنتجات السياحية في 
أبوظبي وإجراءات السالمة المطبقة في اإلمارة.

الحملة الترويجية 
الخاصة بأمريكا الشمالية 

)افتراضية(

الواليات المتحدة، كندا


