
 

 

 

 "المستقبل من مستوحى" جديد شعار عن تكشف ميناالك

 المرح من المستوحى الجديد شعاره( ميناالك) السياحي والجذب للترفيه إفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس يطلق

 والمستقبل

 

 تجربة لتقديم جديدة وتقنيات اتجاهات تبني في يتمثل واضًحا تحواًلا والترفيه التسلية قطاع يشهد -دبي ،2021 أغسطس ٣

 عليه مضيفًا شعاره؛ تحديث في ميناالك نجح والتغيير، التقدم في الرغبة لهذه واستجابة. القطاع هذا وزوار لضيوف أفضل

 .والمرونة والتقدم المرح من مستوحاة ومثيرة جديدة مرئية هوية

 

 

 الجديد ميناالك شعار: الصورة في

 

 في الترفيه بقطاع االرتقاء في تتمثل التي أولوياتنا مستقبل الجديد شعارنا يمثل" لميناالك العام األمين  طهماسب، روزا وقالت

 المشاهدين يمنح كما رؤيته فور قوي انطباع بترك شعارنا ويتميز. بنموه واالحتفال إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة

 ".مضى وقت أي من  حماًسا أكثر ننافإ لذا جديدة حقبة أعتاب على إننا. عنها للكشف الرمزية من طبقات

 

 وتطور المنطقة في الترفيه قطاع أهمية عن فضًلا إليهم خدماته يقدم الذين والضيوف أعضائه من مستوحى ميناالك شعار

 منسجم فهو" المستقبل مع المنسجمة"  طبيعته يعكس مما خالدًا مميًزا طابعًا الشعار يحمل. 2016 عام في إطلقه منذ المجلس

 .الغد مع منسجما سيكون كما اليوم عم



 

 

 بـعجلة يسمى ما أو الهواء دوالب وهي الملهي مدينة في شعبية األلعاب أكثر من لواحدة تكريًما للشعار األنيق الهيكل يُعد

 .بقوة كوستر بالرولر يسمى ما أو األفعوانية  الندفاع تجسيد مع فيريس،

 

 والرسائل االجتماعي التواصل ومنصات اإللكتروني موقعها على نشره خلل من للعالم الجديد شعارها ميناالك ستقدم

 .المقبلة القليلة األشهر خلل اإلخبارية

 

 المقبلة ميناالك خطوة

 وشمال األوسط الشرق منطقة في الرائد الترفيه لتقرير القادم األول الظهور من بدًءا وعديدة جديدة النطلقات ميناالك تخطط

. العام هذا من الحق وقت في لها التخطيط يتم والتي المجلس ألعضاء مميزة فعاليات إحياء جانب إلى( ميناالك تقرير) إفريقيا

 www.menalac.org/en االلكتروني موقعنا زيارة يرجى ميناالك، من واألخبار المستجدات آخر لمتابعة

 

 -إنتهى-

 : كميناال حول
 تمثل ربحية غير منصة عن عبارة وهو ٢٠١٤ عام" ميناالك" السياحي والجذب للترفيه أفريقيا وشمال األوسط الشرق مجلس تأسس

أفريقيا وشمال األوسط الشرق في السياحي والجذب والتسلية الترفيه صناعة .  
 باكستان إلى إضافة" المينا" إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في دولة ٢٢ من تجارية علمة ٢٠٠ و عملية ٤٧٠ من أكثر وجود ومع

جديد هو ما كل على اطلع على والبقاء للتفاعل منصة كونها المصلحة ألصحاب المزايا من العديد" ميناالك" تقدم وأفغانستان، .  
 شركات انضمت عندما ٢٠١٦ عام في والمهنية االقتصادية للهيئات دبي ومركز دبي وصناعة تجارة غرفة رعاية تحت المجلس تأسس لقد

 الترفيه ومراكز المائي والمتنزهات السياحي الجذب ومناطق الترفيهية المنتزهات ذلك في بما المنطقة، في الترفيه صناعة في رائدة
الصناعة وتطور نمو دعم على قائم مجلس لتشكيل العائلية .  

 يكون وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية يةوالتنم اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس انشاء تم
 موردا يكون وحتى الترفيه لصناعة التجاري والنجاح المهني والتطور اإلقليمية والتنمية اآلمنة العمليات لتعزيز كمنصة المجلس إنشاء تم
احيالسي الجذب لصناعة دولية سلطة وبمثابة المجلس ألعضاء عنه غنى ال  

 
 

 www.menalac.org/en: االكتروني الموقع
  Menalac@: تويتر
 Menalac@: لينكدان

 

 ": سوسييت" بـ االتصال التواصل،الرجاء ائلبوس المتعلقة للستفسارات
 

 اجتماعي تواصل ووسائل عامة علقات تنفيذي  شلون، مالك

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

http://www.menalac.org/en
http://www.menalac.org/en
https://twitter.com/menalac
https://www.linkedin.com/company/menalac/
mailto:malek.shlone@sociate.ae

