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"تايم للفنادق" تفتتح مكتب رئيسي للحجوزات الفندقية في مصر بهدف 

 التوسع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 التي للفنادق تايم مجموعةل ليةالتشغي العمليات نمو من القاهرة في الجديد المكتب عززسي 

 فريقياأ وشمال األوسط والشرق الخليج دول في توسعوال النمو من المزيد إلى تسعى

 

 مركز افتتاح عن لها، مقرا   لمتحدةا العربية اإلمارات ولةد من تخذت لتيا لفنادقل ايمت مجموعة أعلنت

 عبر لمجموعةا ستهدفهات التي الشاملة النمو ستراتيجيةا من كجزء صرم في الفندقية للحجوزات رئيسي

  أفريقيا. شمالو األوسط الشرق نطقةم في التوسع

 

 ميعج وإدارة نسيقت لىإ باإلضافة ،الفنادق لجميع لغرفا إشغال إدارة رةالقاه في الجديد المركز سيتولىو

 يهاف بما الفندقية لمنشآتا لمختلف لغرفا توافر نم والتحقق األسعار قوائم حديثوت الحجوزات

 ضال  ف ،بها الخاص العالمي التوزيع ونظام كترونيةاإلل يم""تا منصة خالل نم اإلنترنت عبر الحجوزات

 اإلنترنت. عبر لسفرا وكالء مع التواصل عن

 

 للموارد لفعالا االستخدام مانض على المركز يركزس مصر، في لفنادق"ل "تايم مكتب من بدعمو

 .أفريقيا شمالو األوسط لشرقا منطقة مستوى لىع أكبر تشغيلي دعم توفير إلى باإلضافة ،واألموال

 

 اإلمارات دولة تزال ال" للفنادق: ايمت مجموعةل التنفيذي الرئيس هللا، وضع محمد قال لك،ذ على وتعليقا  

 خالل منف خرى،أ أسواق في لتوسعا إلى سعىن لكنناو نا،ل بالنسبة الرئيسية السوق هي المتحدة العربية

 نم المزيد حقيقت على القاهرة في الجديد الحجوزات ركزم سيساعدنا االستراتيجي، الجغرافي عهموق

 وجه على ياأفريق مالش وأسواق األوسط الشرق نطقةم مستوى على وإنما ،مصر داخل فقط ليس النمو

 الخصوص.

 

 لتوسعل ايمت لمجموعة جديدة ا  فرص توفر مصر باتت يرة،األخ السنوات في إليها السياح توافد عودة معو

 لسنواتا يف اأعمالن الستراتيجية لرئيسيا المحرك بمثابة التوسع طخط تعد حيث هناك. تواجدها وتعزيز

 لسعوديةا العربية المملكةو الشارقةو دبي من كل في جديدة فنادق افتتاح مع بالتزامن ذلك يأتي المقبلة.

  ".2020 عام بحلول ندقا  ف 20 إلى تناحفظم نضم الفندقية المنشآت ددع إجمالي ليرتفع ومصر،

 

 اسم يحمل مصر في لها طئيشا منتجع ولأ افتتاح العام هذا للفنادق تايم مجموعة تشهدس اإلطار، هذا وفي

 على درس سار منطقة في يقعو نجوم ألربعا فئة نم وهو "بارك أكوا بيتش نزهة تايم ومنتجع فندق"

  األحمر. البحر ساحل

 

 ،فيال 93و أجنحة وأربعة غرفة 52 لحاليا العام من لثالثا الربع يف افتتاحه المقرر منتجعال هذا سيضمو

 استوديو. 136و شاليه 891 عن فضال   القالع من صميمهات في مستوحاة اصةخ فلل 5و



 
 

 

 

 في افتتاحه المقرر لجديدا المطار من يلومترك 20 عدب لىع بارك كواأ يتشب نزهة تايم ومنتجع فندق يقع

 نحو الدولي القاهرة مطار عن يبعد ينماب روديس، أبو طارم من يلومترك 86 سافةم علىو در،س سار

 كيلومتر. 165

 

 عبر للفنادق ايمت مجموعة تاريخ في جديدا   فصال   بنكت ألننا لغايةل سعداء نحن" قائال : هللا عوض وأردف

 اسم حملت فندقية منشأة ولوأ شاطئي منتجع أول وهو ،بارك أكوا بيتش ةنزه تايم ومنتجع فندق افتتاح

 ذلك من األهمو األوسط، لشرقا أنحاء ةكاف في الفندقي لقطاعا يف كبيرة رةبخ لدينا مصر. في تايم عالمة

 في األعمال رةإداو ،الفندقية لعقاراتا بيع على القدرةو قيمةال إضافة وكيفية السوق لمتطلبات العميق الفهم

 ".الرئيسية واألسواق المواقع

 

 في ندقينف فيها بما ،2019 عام خالل لفندقيةا المنشآت من ددا  ع تايم جموعةم فتتحت نأ لمقررا منو هذا

 "تايم تجاريةال عالمةال ضمن لشارقةا في جديد فندق فتتاحا إلى اإلضافةب دبي، يف وواحد السعودية

 .2019 عام نم الثاني الربع لخال وذلك إكسبريس"

 

 المنشآت من اليةالح حفظتنام دارةإل للغاية واضحة ستراتيجيةا وفق عملنا "لقد :لهبقو هللا عوض واختتم

 نم مالءمة ألكثرا لتجاريةا العالمة على التركيزو ،سوق كل داخل الطلب وتقييم تحديد عبر الفندقية،

 ".المحلي السوق يف الطلب مع فضلأ بشكل لتتناسب تايم محفظة

 

 http://www.timehotels.ae/ اإللكتروني: الموقع ةزيار يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 -انتهى-
 

  صوقار ساهر

 عامة عالقات مدير
 

 
 

 لإلعالم دبي مدينة - للمكاتب أرجان برج

 المتحدة العربية ماراتاإل – دبي

 +971 4 3652711 المكتب: هاتف

 +971 55 26 7474 2 المتحرك: الهاتف

   saher.soukar@shamalcomms.com :اإللكتروني البريد

 www.shamalcomms.com :اإللكتروني الموقع

 أفيليايتز آر بي ايزو وورلد في عضو
www.worldwisepr.com    

  على: شمال مجموعة متابعة يرجى
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