
 

 

 

  والتسلية للترفيه السعودي إكسبوتحضر ميناالك

 

 سبتمبر من السابع في والتسلية للترفيه السعودي إكسبو عودة −

 رئيسية كلمة الحكير مشعل السيد ميناالك، رئيس سيلقي −

 والتسلية الترفيه مؤتمر من الثالث اليوم في معرفي كشريك دعمها ميناالك ستقدم −

 

 الترفيه عالم في الفعاليات أهم من يعتبر الذي والتسلية للترفيه السعودي المعرض موعد أصبح -دبي ،٢٠٢١ سبتمبر ٥

 الحكير مشعل السيد وسيقوم. الجاري سبتمبر من التاسع إلى السابع من الرياض مدينة في سيقام حيث األبواب، على والتسلية

 .الهام الحدث ذلك في المجلس بمثيل ميناالك رئيس

 

 مشعل يلقي سوف السعودية، العربية المملكة في والترفيه التسلية لصناعة المستدام والتطور السريع نموبال شغفه ضوء وفي

 الضوء تسليط مع المنطقة في ستقام التي الضخمة المشاريع إلى كلمته في وسيتطرق. الحدث هذا في الرئيسية الكلمة الحكير

 ميناالك بدايات إلى والعودة( إيابا) السياحي الجذب وأماكن المالهي لمدن الدولية الرابطة مع المثمرة ميناالك شراكة على

 في والتسلية الترفيه بعالم واهتمامه شغفه سيستعيد الذي الجمهور على بارز أثر ذا ستكون كلمته أن المؤكد ومن وتذكرها؛

 .المنطقة

 

 سالمة حول وجلسة مناقشة جلستي بتنظيم ميناالك ستقوم السعودي، والتسلية الترفيه لمؤتمر المعرفي الشريك وبصفتها

 .الثالث اليوم في القطاع

 

 و" Embed"  من والتسلية الترفيه عالم في قيادية مؤسسات ممثلي مشاركات المؤتمر من الثالث اليوم وسيتضمن

"Zamperla "و  "Sacoa "و  "Walltopia "و  "TÜV SÜD ME "وسيستمتع. أخرى مؤسسات جانب إلى 

 في المستدامة واالتجاهات السياحي، والجذب الترفيه صناعة مستقبل في التكنولوجيا كدور هامة مواضيع ةبتغطي الحضور

 .القطاع وسالمة النشط الترفيه صناعة

 

 

 



 

 أدناه المتحدثين قائمة تفاصيل

 

 السياحي والجذب الترفيه صناعة وجه تغيير في التكنولوجيا دور

 

 17:20 -16:35 ديسمبر، 9 ،المؤتمر من الثالث اليوم: الموعد

 

 وفاليريو" سيموركس" من مونكتون وتيري" ساكوا" من موتشكوفسكي وبول ،" إمبيد" من كيز جون المتحدثين قائمة تشمل

 ."ديزاين انترتينمت سي سي كيه" من فيان وراينهارت" زامبيرال" من فيراري

 

  المستقبلية ورؤيته النشط الترفيه قطاع اتجاهات

 

 18:05 -17:20 سبتمبر، 9 المؤتمر، من الثالث اليوم: الموعد

 

" رووت وايت" من ريجبي ومايك" ويبيت" من سيرجاك وروبرت" وولتوبيا" من أتاناسوف بوريسالف المتحدثين قائمة تشمل

 ".يتكنولوج بي إف إيه" من دوبوا وكاريل" سايربارك" من كريستي وروب

 

 

 المطبقة الترفيهية بالمدن المتعلقة المواد الختبار األمريكية الجمعية معايير /األوروبية المعايير/اآليزو معايير على عامة نظرة

  واالستخدام التشغيل مخاطر تقييم على السالمة على الجديد والتركيز السعودية العربية المملكة في

 

 19:00 -18:15 المؤتمر، من الثالث اليوم: الموعد

 

 TÜV SÜD ME ."" من شروت أليكس قبل من عرضين تقديم سيتم

 

 عالمات يجمع حيث المنطقة؛ في السياحي والجذب الترفيه قطاع في الفعاليات أبرز أحد والتسلية للترفيه السعودي المعرض يُعد

 رفع إلى تهدف التي القيمة والمحادثات االستراتيجي االتصال الحدث هذا يعزز كما. واحد سقف تحت الفكر وقادة بارزة تجارية

 التنفيذيين والمدراء واإلمداد المشتريات مسؤولي بين المعرض زوار ويتنوع. السعودية العربية المملكة في الترفيه سوق مستوى

 وشركة وهواوي السعودية وأرامكو الفطيم وماجد الحكير كمجموعة بارزين ضيوف المعرض يحضر كما. وغيرهم والمستثمرين

 .وغيرها للتطوير األحمر البحر
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 هنا أنقر للتسجيل. مجاني الحضور

 

 هنا أنقر والتسلية، للترفيه السعودي المعرض حول المعلومات من لمزيد

 

 هنا أنقر وأعضاءه، ميناالك حول معلوماتال من لمزيد

 

 -انتهى -

 

 : ميناالك حول
 غير منصة عن عبارة وهو ٢٠١٤ عام" ميناالك" السياحي والجذب للترفيه أفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس تأسس
 الشرق في السياحي والجذب والتسلية الترفيه صناعة تمثل ربحية
أفريقيا وشمال األوسط   
 إضافة" المينا" إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في دولة ٢٢ من تجارية عالمة ٢٠٠ و عملية ٥٣٠ من أكثر وجود ومع
 على اطالع على والبقاء للتفاعل منصة كونها المصلحة ألصحاب المزايا من العديد" ميناالك" تقدم تان،وأفغانس باكستان إلى
جديد هو ما كل  

 عندما ٢٠١٦ عام في والمهنية االقتصادية للهيئات دبي ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة رعاية تحت المجلس تأسس لقد
 والمتنزهات السياحي الجذب ومناطق الترفيهية المنتزهات ذلك في بما ة،المنطق في الترفيه صناعة في رائدة شركات انضمت
الصناعة وتطور نمو دعم على قائم مجلس لتشكيل العائلية الترفيه ومراكز المائي .  

 وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية والتنمية اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس انشاء تم
 يكون

 وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية والتنمية اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس إنشاء تم
 لصناعة دولية سلطة وبمثابة المجلس ألعضاء عنه غنى ال موردا يكون
السياحي الجذب  
  www.menalac.org/en:االكتروني الموقع
 @Menalac : تويتر
 @Menalac: لينكدان

 
 ": سوسييت" بـ لاالتصا التواصل،الرجاء بوسائل المتعلقة لالستفسارات

 

 اجتماعي تواصل ووسائل عامة عالقات تنفيذي  شلون، مالك

  0506574708: جوال /malek.shlone@sociate.ae: االكتروني البريد
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