
 
 

 والتسلية للترفيه السعودي المعرض في باألرقام قوتهم ميناالك أعضاء يظهر 

 ممكن شكل بأكبر السعودية في الموجودة الفرص من االستفادة إلى ميناالك أعضاء يتطلع
 

 حيث والتسلية، الترفيه مجال في الناشئة األسواق أسرع من واحدة السعودية العربية المملكة تعد - دبي ،2022 مايو 13
 وباعتبارها. إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي والجذب الترفيه قطاع في جوهري بشكل أهميتها أثبت قد أنها
 يمّكن انه حيث األهمية بالغ أمر يعد المجال هذا داخل عالقات لبناء الفرص توفير فإن الدوالرات، بمليارات قيمته تقّدر سوقا

 .االستثمارات من المزيد جذب من القطاع

 عالقاتهم شبكة وتوسعة االلتقاء الناشئ القطاع هذا في المهتمة للجهات يمكن ،2022 مايو 18 إلى 16 من الفترة في
" إيفنتس جي إم دي" شركة تنظمه الذي إكسبو، والتسلية للترفيه السعودي المعرض في المتوفرة األعمال فرص واستكشاف

 لعرض ميناالك أعضاء من عضوا 50 من أكثر سيشارك للقوة، استعراض وفي. السعودية ربيةالع بالمملكة الرياض في
. المتحدثين بعض إلى باإلضافة األعضاء من العديد حضور مع المجمل، في عارضا 175 يضم الذي المعرض، في اعمالهم
 الحدث هذا في قوي حضور إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في السياحي والجذب للترفيه التجارية للجمعية وسيكون

 .المملكة في النمو متسارعة السوق في يقام الذي

 إكسبو والتسلية للترفيه السعودي المعرض يمنح واحد، سقف تحت المجال هذا في المهتمة الجهات من العديد وجود مع
 السعودي السوق يقدمها التي الفرص من العديد في والمشاركة وتجديدها، عالقاتهم لتنمية مسبوقة غير فرصة ميناالك أعضاء
 .بالحياة النابض

 والذي السعودية العربية المملكة في واسع نطاق على شموال األكثر المعرض إكسبو والتسلية للترفيه السعودي المعرض يعد
 ،2030 عامل المملكة رؤية مع الحدث هذا يتماشى كما. والتسلية الترفيه صناعة في واألفكار االبتكارات أحدث يعرض
 أنحاء جميع في هائلة سياحية مشاريع ضمن أمريكي دوالر مليار 810 عن قيمتها تزيد ضخمة استثمارات تشمل والتي
 في والترفيه السياحة أسواق أكبر من واحدة إلى المملكة المشاريع هذه تحّول أن المتوقع ومن .السعودية العربية المملكة
 مثل المهن، مختلف في عمل فرص خلق عن فضال االستثمارية، الفرص على الطلب زيادة على تعمل أنها حيث العالم،

 .والمصنعين والموردين والمصممين المشغلين

  
 جنوب معرض من جزءا نكون أن يسعدنا ميناالك، عن بالنيابة: "ميناالك رئيس الحكير، مشعل قال الحدث، هذا على وتعليقا
 والتسلية للترفيه السعودي المعرض ويعد. باستمرار المتنامية والتسلية الترفيه صناعة في نساهم وأن 2022 آسيا شرق
 ".القرار صنّاع مع والتواصل عالقاتهم شبكة لتنمية ميناالك أعضاء من للعديد ممتازة فرصة إكسبو

  
 ww.menalac.orgw  زيارة يرجى ميناالك بخصوص المعلومات من للمزيد

 
 -انتهى-

 
 

 :ميناالك حول
 ربحية غير منصة عن عبارة وهو ،2014 عام في إفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب الترفيه مجلس تأسس
 .أفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب والتسلية الترفيه صناعة تمثل

 

http://www.menalac.org/


 ذلك في بما إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في دولة 22 من تجارية عالمة 200و عملية 470 من أكثر خالل من
 رعاية تحت إنشاؤه تم. اطالع على والبقاء للتواصل للمعنيين كمنصة للصناعة كبيرة فوائد المجلس يقدم وأفغانستان، باكستان
 المنطقة، في الترفيه صناعة في رائدة شركات انضمت عندما 2016 عام في دبي جمعية ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة
 القوى. العائلي الترفيه مراكز وشركات المائية، والمتنزهات السياحي، الجذب ومناطق الترفيهية، المتنزهات ذلك في بما

 .الصناعة وتطوير نمو لدعم مجلس لتشكيل
 
 يكون وألن الترفيه لصناعة لتجاريا والنجاح المهني والنمو اإلقليمية، والتنمية العمليات، لتعزيز كمنصة المجلس إنشاء تم

 .الجذب لصناعة دولية وسلطة المجلس ألعضاء عنه غنى ال موردا ً
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 : العامة للعالقات سوسيت مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 
 االجتماعي التواصل وسائل و العامة العالقات تنفيذي  شلون، مالك
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