تحليللللللب اللللللللب اللللل ا ب لللللل ب
اسياحةب ابليئة

افهرس

 .3االستنتاج العام
االستتنتاجات الموحتدأل وستوا
 Pearlsالسبعة.

Med

 .1مقدمة

 .2منهجية التسويق

هدف ونقطة تركيز الدراسة.

المنهجية المتبعة للحصول على النتائج
واالستنتاجات.

 .04إضاءات على السو

 .5التوصيات

االستتتنتاجات الدرديتتة وستتوا
 Pearlsالسبعة.

Med

توصتتتتتيات لمستتتتتاعدأل ةتتتتتركات إدارأل الوجهتتتتتتات
( )DMCsعلتتتتى التتتتترويج والتستتتتويق للوجهتتتتات
والمنتجات.
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2

 .1مق مة
الهدف الرئيسي من الدراسة هو مساعدأل الكيانات والوكالء في مةترو Med
 Pearlsعلتى للتق منتجتا ـ
ت لت «الستياحة البطيئتة» بحيت تكتون دتادرأل علتى
المنافستتة فتتي اوستتوا اللارجيتتة المحتتددأل .ولهت ا الستتبمن فمتتن المهتتم ن يك تون
عندك معرفة عن:
•

المنظمين الرئيسيين لرحالت «السياحة البطيئة».

•

الهيكل والمميزات الرئيسية للمنتجات.

•

القنوات الرئيسية للترويج والتسويق.

ستساعد هت الدراستة الةتركات والةتركاء فتي المةترو علتى للتق المنتجتات
والترويج لها وتسويقها.

Med Pearls
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 .2امنهجية
ةممها
تعتمد المنهجية المتةتمد ى ةإل ااءةتااام الممت لة التة
 ،Med Pearlsه ة نةم ة ة  5كت ة  /إءةةتااام
شةةت
ى إل النحو التال :
تةةةع اىةةةدا قيةةةاك ٍّةةةامن ليةةة الح ةةةم نةمةةة الةةةت
ك
الو امط المعارض المنتجام التيا ي

م الم تةةةام
ل ال ُر ت.
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إجمالي عدد بيانات الحقائق التي ُح لِّ لتت متن حيت
كما يلي :

اوستوا اللارجيتة والت صتنيف هتو

فرنسا

أامانيا

ه ان

اس ي

س يسر

امملكةب
امتح ة

ا الياتب
امتح ة

ايًا

إلجماا

منظم ارحالت

10

10

7

5

6

10

15

0

63

امؤسسات

10

10

5

5

6

8

7

4

55

ا سائل

16

9

8

6

6

9

6

0

60

امعارض

8

7

3

5

5

5

13

0

46

امنتجات

5

3

2

2

2

3

3

0

20

إلجماا

49

39

25

23

25

35

44

4

244
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امر حل
 .1تحديد منظمتي الترحالت الرئيستيين
المتلصصتتين فتتي «الستتياحة البطيئتتة»
في سوا Med Pearls

تضتتتمنت المرحلتتتة اوولتتتى تحديتتتد وتحليتتتل هتتتم
منظمي رحالت «السياحة البطيئة» في اوستوا
السبعة الملتارأل.

 .2تحديتتتد هتتتم المؤسستتتات والجهتتتات
ات العالدة ب «السياحة البطيئتة» فتي
سوا Med Pearls

تضتتتتمنت المرحلتتتتة الاانيتتتتة بنتتتتاء داعتتتتدأل بيانتتتتات
للمؤسسات و الكيانتات ات الصتلة بت «الستياحة
البطيئتتتة» فتتتي اوستتتوا الستتتبعة الملتتتتارأل متتت
معلومات االتصال واووصاف.

 .3التعتترف علتتى هتتم وستتائل ا عتتالم
المتعلقتتتة بتتت «الستتتياحة البطيئتتتة» فتتتي
سوا Med Pearls

تضتتتتتمنت المرحلتتتتتة الاالاتتتتتة تحليتتتتتل الوستتتتتائط
تتل متتتن اوستتتوا
والبوابتتتات المتلصصتتتة فتتتي كت ـ
السبعة الملتارأل.

Med Pearls
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امر حل
 .4تحديد المعتارل الرئيستية المتعلقتة
بتتتت «الستتتتياحة البطيئتتتتة» فتتتتي ستتتتوا
Med Pearls

تضتتتمنت المرحلتتتة الرابعتتتة بنتتتاء داعتتتدأل بيانتتتات
للمعتتتارل المتلصصتتتة فتتتي اوستتتوا الستتتبعة
الملتارأل والمتعلقة ب «الستياحة البطيئتة» و فتي
وجود منتجات «السياحة البطيئة».

 .5تحليل منتجات «السياحة البطيئة»

ُجريت دراسة ةاملة لمنظمتي الترحالت وتحليتل
للمنتجتتات التتتي تُست هتو فتتي ه ت الدراستتة لمعرفتتة
المزيتتتد عتتتن منتجتتتات «الستتتياحة البطيئتتتة» التتتتي
سو .
تُ ه

 .6توصيات لتصميم وتسويق منتجتات
«السياحة البطيئة» فتي ستوا Med
Pearls

لقتتد تمكنتتا بدضتتل الجم ت المنتتتظم لبيانتتات ك ت ـل متتن
اوستتوا ومنظمتتي التترحالت با ضتتافة إلتتى هيكتتل
المنتجتتات ولبرتنتتا الةلصتتية متتن الوصتتول إلتتى
سلستتتل ـة متتتن االستتتتنتاجات التتتتي ستستتتاعد منظمتتتي
الرحالت على تصميم منتجات «السياحة البطيئة»
المناسبة.

Med Pearls
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 .3ستنتاجاتب امة
االستتتتتتنتاجات المتعلقتتتتتة بمنظمتتتتتي التتتتترحالت والمؤسستتتتتات والوستتتتتائط
والمعارل هي ندسها بالنسبة وسوا  Med Pearlsالسبعة.

Med Pearls
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ستنتاجاتب امةب نبمنظم ب ارحالت
•

صا في «السياحة البطيئة» و ولئك ال ين يتبعون فلسدةً «بطيئة» هم منظمي الرحالت الصتاار و
عادأل ما يكون منظمو الرحالت اوكار تلص ً
المتوسطين.

•

ال يوجد منظمو رحالت تقريبًا بمنتجا ـ
ت «بطيئة» بنسبة  .٪100وفي بعل اوحيانن تدتقر المنتجات التي تُعتبتر «بطيئتة» إلتى بعتل المعتايير
التي تؤدي إلى تصنيف المنتجات على ه ا النحو.

•

ت كاتر ارتبا ً
يبح المزيد والمزيد من منظمي الرحالت السياحية عتن منتجتا ـ
طتا بت «المبتاد البطيئتة» ودبتل كتل ةتيءـ بت «الستياحة المستؤولة
والمستدامة».

•

منظمو الرحالت المتلصصون في النبي وفن الطهو هم من لديهم معلومات دل عن «السياحة المستدامة» و «الستياحة البطيئتة» .فتي حتين ن
اوةلاص المتلصصين فتي الطبيعتة و اونةتطة اللارجيتة هتم اوكاتر حساستية .ويماتل منظمتو الترحالت الت ين يُصتممون منتجتا ـ
ت ملصصت ـة
فرصةً لتطوير «السياحة البطيئة».

Med Pearls
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ستنتاجاتب امةب نبمنظم ب ارحالت
عتتدد المنتجتتات ا جماليتتة فتتي /بتتالقرم متتن المنتتاطق
التجريبيتتة المحتتددأل ضتتمن إجمتتالي منظمتتي التترحالت
السياحية هي:
❖ مصر1 :
❖ اليونان6 :
❖ إيطاليا40 :
❖ اوردن22 :
❖ فلسطين21 :
❖ إسبانيا7 :

عدد المنتجات ا جمالية التي تقوم بزيتارات (دالتل) المنتاطق التجريبيتة
التي تم تحديدها ضمن إجمالي منظمي الرحالت السياحية هي:

❖ فلسطين 8 :في بيت لحم.
❖ اليونان 3( 6 :في إيماايا و 3في بيريا).
❖ إيطاليا 3 :في سابينا ريتينا.
❖ اوردن :ال توجد منتجات.
❖ إسبانيا :ال توجد منتجات.
❖ مصر :ال توجد منتجات.

Med Pearls
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ستنتاجاتب امةب نب امؤسسات
•

لم نعار على ي مؤسسة دولية للسياحة البطيئة بنسبة .%100

•

« »Slow Foodهي الرابطة الدولية الرئيسية المهمة المرتبطة ب «الحركة البطيئة» ولديهم «دس ٌم للسدر».

•

هنتتاك العديتتد متتن المؤسستتات و الكيانتتات المرتبطتتة بالحدتتاظ علتتى الطبيعتتة و االستتتدامةن ولكتتن لتتي
البطيئة» و «السدر»ن فهم يركزون بنسبة  %100على الحماية.

لتتديها ي مرجعيتتة إلتتى «الستتياحة

Med Pearls
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ستنتاجاتب امةب نب ا سائل
المقاالت وتنةئ محتويات جديدأل.

•

في الواد ن فإن جمي المجالت المطبوعة لها مواد على ةبكة ا نترنت حي تنةر حد

•

ق
ال توجد مطلقًا معلومات كاملة مجانًا في المجالت .فدي بعل مواد الويمن يةترك المستلدمون ويمكتنهم ي ً
ضتا تنزيتل المجلتة بتنستي ـ
ردمي .وعادأل ً يمكن للمستلدمين دراءأل إصدارات المجالت القديمة مجانًا ولكن لي ا صدارات الحالية.

•

متجر» لةراء المجلة المطبوعة و االةتراك فيها.
يحتوي المود على « ـ

•

محل لبي الصحف لةراء النسلة المطبوعة.
دسم للعاور على درم
عادأل ً ما تحتوي مواد المجالت المطبوعة على ـ
ـ

•

ُغ ِّلقت بعل المجالت بسبم جائحة وباء كورونا و اتجهت بعل المجالت اولرى التي لديها نسلةٌ ورديةٌ للنةر الردمي فقط.

•

عادأل ً ما يكون من الصعم العاور على عدد اوعضاء و المةتركين في المجالت والةيء ندسه بالنسبة للتوزي .

Med Pearls
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ت صياتب نب امعارض
•

ملصص ل «السياحة البطيئة».
ضا معرل به دس ٌم و جنا ٌح
ال يوجد معرل ملصص ل «السياحة البطيئة» وال يوجد ي ً
ٌ

•

تضم المعارل المزيد من اودسام الملصصة ل «للسياحة المسؤولة» و «السياحة المستدامة».

•

دستم ملصتص لت «الستياحة المستؤولة» و «الستياحة
صتا وغالبًتا متا تحتتوي علتى جنتاحـ و ـ
تعتبر المعارل اوصار هي اوكار تلص ً
المستدامة».

•

بسبم جائحة وباء كورونان تم إلااء عدد كبير من معارل  2020و إدامتها افتراضيًا .وبعتل المعتارل ستيقيم النستلة القادمتة عتام
.2022

Med Pearls
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 .04إضاء تب ل ب اس ق
االستنتاجات الدردية لألسوا السبعة حول منظمي الرحالت والمؤسستات
ووسائل ا عالم والمعارل.

Med Pearls
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“

تسليلب اض ءب ل ب
اسياحةبف فرنسا

تسليلب اض ءب ل

اسياحةبف بفرنسا

 .1منظمو الرحالت
•

•
•
•
•
•

يتمت ت المستتافرون الدرنستتيون باقافتتة ةتتراء رحتتالت العطتتالت متتن لتتالل منظمتتي
الرحالت السياحية.
لديهم مبيعات في بلجيكا وسويسرا وكندا.
إنهم حريصون جدًّا على «البطء» و«االستتدامة»ن لت ا يمكتنهم ن يكونتوا منظمتين
محتملين لمنتجات «السياحة البطيئة».
لتتديهم باالةتتتراك م ت منظمتتي التترحالت اولمتتان المزيتتد متتن العالمتتات والةتتهادات
المتعلقة ب «االستدامة» و «السياحة المسؤولة».
يعمل العديد من منظمي الرحالت السياحية على إجتراءات «تحييتد الكربتون بنستبة
.»%100
يدعم معظمهم مةاري ليرية و تضامنية في جمي نحاء العالم.

• لتتدى بعضتتهم دس ت ٌم ل ت «الستتياحة البطيئتتة» والتتبعل ارلتتر لديتته ند ت
مباد مماالة لقسم السياحة البطيئة.

المبتتاد

و

• المنتجات التي يقدمها بعل منظمتي الترحالت الدرنستيين الملتتارين فتي /بتالقرم
من المناطق التجريبية القريبة هي:
• اليونان( 1 :في منطقة إيماايا وبيريا التجريبية).
• إيطاليا13 :
• اوردن6 :
• فلسطين 4( 8 :منهم في بيت لحم).
• إسبانيا2 :
• مصر :ال توجد منتجات.

Med Pearls
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تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف بفرنسا
 .3الوسائط

 .2المؤسسات
• «»Agir pour un Tourisme Responsable

• هناك ةتركتان إعالميتتان رئيستيتان تنةتران مجتالت الستدر و ستلوم

هتتتي جمعيتتتة تحمتتتل عالمتتتة الستتتياحة المستتتؤولة التتتتي

الحيتتتتتتتتتتتتتتاأل الرئيستتتتتتتتتتتتتتية الهامتتتتتتتتتتتتتتةن وهمتتتتتتتتتتتتتتا «»Mediaobs

يمتلكهتتا عتتد ٌد متزاي ت ٌد متتن منظمتتي التترحالت الستتياحية
الدرنسيين.

• تعتتد فرنستتا واحتتدأل متتن التتدول التتتي يوجتتد بهتتا الكايتتر متتن المجتتالت

• يقتتدم العديتتد متتنهم لدماتتته لألعضتتاء اوفتتراد ولتتي
الةتتتتركات اللاصتتتتةن ومتتتتنهم علتتتتى ستتتتبيل الماتتتتال:
« »Aventure du Bout du Mondeو
«

de

Française

Federation

.»Randonnée
ضتتا مجالتهتتا اللاصتتة
• تنةتتر المؤسستتات الرئيستتية ي ً
لمةتركيها.

و«.»Prismamedia

دسام للرحالت /السدر.
المرتبطة بالسدر و نمط الحياأل م
ـ
• فرنستتا لتتديها النستتلة الدرنستتية متتن اانتتتين متتن المجتتالت الرئيستتية فتتي
العالمن وهما « »Geoو«.»National Geographic
• بعل المجالت لها مبيعات في البلدان الناطقة بالدرنسية.

 .4المعارل
• «Tourisme

du

Mondiale

»Salon

و« »Mahanaو« »Tourissimaهتتتتي معتتتتارل
سدر تنظمها ند

الةركة.

• « »Mahanaو« »Tourissimaمتةتتتابهان ولكتتتن
في مناطق ملتلدة من البالد.
• « »Salon Mondiale du Tourismeهتو هتم
معرل بالدرنسية.

• « »Evaneosهتتتي بوابتتتة تجاريتتتة تتتتربط ةتتتركات إدارأل الوجهتتتات

( )DMCsبالعمالء النهائيينن وهي ةركة فرنسية .ويوجد في فرنستا
المزيد من تلك البوابات.
Med Pearls
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“

تسليلب اض ءب ل ب
اسياحةبف أامانيا

تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف بأامانيا
 .1منظمو الرحالت
•

•
•
•
•
•

يتمتت المستتافرون اولمتتان باقافتتة ةتتراء رحتتالت العطتتالت متتن لتتالل منظمتتي التترحالت
السياحية.
لديهم مبيعات في سويسرا والنمسا.
لتتديهم باالةتتتراك م ت المةتتالين الدرنستتيين المزيتتد متتن العالمتتات والةتتهادات المتعلقتتة ب ت
«االستدامة» و «السياحة المسؤولة».
يعمتتل العديتتد متتن منظمتتي التترحالت الستتياحية علتتى إجتتراءات «تحييتتد الكربتتون بنس تبة
.»%100
يدعم معظمهم مةاري ليرية و تضامنية في جمي نحاء العالم.
لتتدى بعضتتهم دست ٌم لت «الستتياحة البطيئتتة» والتتبعل ارلتتر لديتته ندت المبتتاد و مبتتاد
مماالة لقسم السياحة البطيئة.

عدد المنتجات التي يقدمها منظمو الرحالت اولمان الملتارين في /بالقرم متن المنتاطق
التجريبية:

• اليونان ( 2 :حدهما في منطقة إيماايا التجريبية وارلر في منطقة بيريا التجريبية).
• إيطاليا6 :
• اوردن3 :
• فلسطين 2( 3 :في بيت لحم).
• إسبانيا :ال توجد منتجات.

• مصر :ال توجد منتجات.

Med Pearls
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تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف بأامانيا
 .2المؤسسات

 .3الوسائط

ضتتتا مجالتهتتتا
• تنةتتتر المؤسستتتات الرئيستتتية ي ً
اللاصة لمةتركيها.

• تمتلك معظم اتحادات وكاالت السدر بوابة تجارية لبيت منتجتات
اوعضاء مباةرأل ً إلى المستهلك النهائي.

• يوجد في لمانيتا ربت مؤسستات لت «الستياحة
المستدامة» و /و «المسؤولة».

• يُعتبر « »Forum Anders Reisenكيانًتان ولكتن لديته بوابتة
ضا .
تجارية ي ً

• لمانيتتا لتتديها اتحتتادات تجتتارأل رحتتالت نةتتطة
ودوية تبح عن احتياجات القطا .

• هنتتتاك ةتتتركتان إعالميتتتتان رئيستتتيتان تنةتتتران مجتتتالت الستتتدر
و ستتلوم الحيتتاأل الرئيستتية المهمتتةن وهمتتا المجموعتتة ا عالميتتة
«Deutsche Medien Manufaktur (www.vg-
) »dmm.deو«).»Gruner + Jahr (www.guj.de

• هنتاك كيانتتات وطنيتتة للمةتي لمستتافات طويلتتة
وركتتتتوم التتتتدراجات تعمتتتتل فتتتتي المستتتتارات
الوطنيتتتةن لكتتتن لتتتديها داعتتتدأل بيانتتتات ضتتتلمة
للمستلدمين و عضاء االتحادات.

 .4المعارل
• لمانيا لديها ربعة معارل دولية للسياحة والسدر.
• « »ITB Berlinهو حد هم معارل الستياحة التجاريتة
في العالم.
• لدى « »CMTصالة عرل لاصة دالل المعرل تهتتم
ب «السدر البطيء»ن وهي صالة الجولف والرفاهية.
• تُقتتتتام بعتتتتل معتتتتارل الستتتتدر بتتتتالتزامن متتتت معتتتتارل
«.»Caravanning.

• هناك إصدار لماني حدى المجالت الرئيسية فتي العتالمن وهتي
محلة «.»Geo
• بعل المجالت لديها مبيعات في سويسرا والنمسا.
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20

“

تسليلب اض ءب ل ب
اسياحةبف به ان

تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف ه ان
 .1منظمو الرحالت
عتتدد المنتجتتات المقدمتتة متتن منظمتتي التترحالت الهولنتتديين الملتتتارين فتتي /بتتالقرم م تن
المناطق التجريبية:

• عتادأل متتا يكتون منظمتتو التترحالت الهولنتديون هتتم متن لتتديهم ستتعار منلدضتة فتتي ستتوا
 Med Pearlsالتي تم تحليلها.
• الةركات الهولندية ليست على دراية باالستدامة و السدر المسؤول مال ةركات السياحة
اولمانية و الدرنسية.
• بعضها يحتتوي علتى دستم لت «الستياحة البطيئتة» والتبعل ارلتر لديته ندت
مباد مماالة لقسم السياحة البطيئة.

المبتاد

و

• اليونان( 1 :في المنطقة التجريبية في بيريا).
• إيطاليا( 4 :واحد منهم في منطقة سابينا ريتينا التجريبية).
• اوردن1 :
• فلسطين2 :
• إسبانيا1 :
• مصر :ال توجد منتجات.
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تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف به ان
 .2المؤسسات

 .3الوسائط

• هنتتاك العديتتد متتن المؤسستتات و الكيانتتات المرتبطتتة
بالحداظ على الطبيعة و االستدامةن ولكتن لتي

لتديها

ي مرجعيتتة إلتتى «الستتياحة البطيئتتة» و «الستتدر»ن
فهم يركزون بنسبة  %100على الحماية.

• الرابطة الرئيستية لوكتاالت الستدر ()www.anvr.nl
نةتتتطة للاايتتتة فيمتتتا يتعلتتتق بتتت «االستتتتدامة» وهتتتي
مستتتتتؤولة عتتتتتن ةتتتتتهادا ـ
ت ماتتتتتل «
tourism

in

 .4المعارل

Travelife:

 »sustainabilityبمعنتتتتتتى

«االستدامة في السياحة» (.)www.travelife.info

• « »Flowهتتي مجلتتة هولنديتتة ناجحتتة لهتتا ند ت

مبتتاد

دسم للسدر.
«الحركة البطيئة» وتحتوي على ـ
• تمتلتتتك هولنتتتدا النستتتلة الهولنديتتتة متتتن إحتتتدى المجتتتالت
الرئيستتتتتتتية فتتتتتتتي العتتتتتتتالمن وهتتتتتتتي «

National

• يعتبر معرل « »Fiets en Wandelbeursحد هتم
المعارل في دطاعه (المةي) في وروبا.
• « »Vakantiebeursهتتتو هتتتم معتتترل ستتتياحي فتتتي
هولندا.

.»Geographic Traveler
• بعتتل المجتتالت لتتديها عمليتتات مبيعتتات فتتي المقاطعتتة
البلجيكية التي تتحد

اللاة الدلمنكية.

ضتتا مجالتهتتا اللاصتتة
• تنةتتر المؤسستتات الرئيستتية ي ً
لمةتركيها.
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تسليلب اض ءب ل ب
اسياحةبف ب اس ي

تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف ب اس ي
 .1منظمو الرحالت
• وجتتتتتتتدنا وكالتتتتتتتة ستتتتتتتدر متلصصتتتتتتتة فتتتتتتتي «الستتتتتتتدر البطتتتتتتتيء» وهتتتتتتتي
«.»www.goslowtravel.se
• مواد الويم باللاة السويديةن ولكن اللاة ا نجليزية هي لاة جيدأل لألعمال.

• يتمت المسافرون السويديون بدل ـل مرتد للسدر.

عتتدد المنتجتتات متتن منظمتتي التترحالت الستتياحية الستتويدية الملتتتارأل فتتي /بتتالقرم متتن
المناطق التجريبية:
• اليونان :ال توجد منتجات.
• إيطاليا4 :
• اوردن2 :
• فلسطين :ال توجد منتجات.
• إسبانيا1 :
• مصر :ال توجد منتجات.
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تسليلب اض ءب ل ب اسياحةبف ب اس ي
 .2المؤسسات
• يوجد في السويد جمعيتان رئيسيتان لوكاالت السدر وهمتا
مهمتان على الصعيد الوطني.

• « »Friluftsfrämjandetهتتتي كبتتتر منظمتتتة لارجيتتتة
في الستويدن حيت

إن لتديها داعتدأل بيانتات تضتم كاتر متن

 100لتتتتف عضتتتتو ممتتتتتن يحبتتتتون المةتتتتي واونةتتتتتطة
اللارجية.

 .3الوسائط
• هناك ةتركتان إعالميتتان رئيستيتان تنةتران مجتالت الستدر
و ستتتتتلوم الحيتتتتتاأل الرئيستتتتتية المهمتتتتتةن وهمتتتتتا مجموعتتتتتة
« »Lifestyle Bonnier Newsوعنتتتتوان مودعهتتتتا
ا لكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي «www.bonnier-news-
»Egmont
 »mp.ocast.comو«Publishing
وعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوان مودعهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ا لكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
«.»www.egmontpublishing.se

 .4المعارل
• حاليًا ال يوجد معرل سياحي كبير يقام في السويد.
• تقتتتام كبتتتر المعتتتارل الستتتياحية فتتتي دول الةتتتمال فتتتي
الدنمارك وفنلندا.
• المعترل اوكبتر هتو « »Senior Massanويُقتام فتي
جوتنبرج.

• « »Travelnewsهي مجلة ستدر مهمتة لألعمتال التجاريتة
بلدان لرى.
ضا من
بها
لبار من السويد ولكن ي ً
ٌ
ـ
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ل

تسليلب اض ءب
اسياحةبف س يسر

تسليلب اض ءب ل

اسياحةبف

ل بس يسر

 .1منظمو الرحالت
•
•
•
•

•

المسافرون السويسريون هم صحام التدلل اوعلتى فتي اوستوا محتل الدراستةن ولت لك
تكون اوسعار في بعتل اوحيتان علتى متن اوستوا اولترى .ومتن المهتم مالحظتة ن
سويسرا لديها عملتها اللاصة (الدرنك السويسري).
سويسرا لديها اتال لاتات رستميةن ويستتلدم منظمتو الترحالت لاتات ملتلدتة .ويستتلدم
منظمو الرحالت الرئيسيون اللاة اولمانية.
لديهم مبيعات في فرنسا وسويسرا وإيطاليا.
إنهم حريصون جدًّا على «التبطء» و«االستتدامة»ن وبالتتالي يمكتنهم ن يكونتوا منظمتين
محتملين لمنتجات «السياحة البطيئة».
يعمتتل العديتتد متتن منظمتتي التترحالت الستتياحية علتتى إجتتراءات «تحييتتد الكربتتون بنس تبة
.»%100

• لدى بعضهم دسم ل «السياحة البطيئة» والتبعل ارلتر لديته ندت
مماالة لقسم السياحة البطيئة.

المبتاد

و مبتاد

• لقد وجدنا ةركة سياحية متلصصة في السياحة البطيئة والبرامج الملصصة.
• عدد المنتجات النتي يقتدمها منظمتو الترحالت الستياحية السويستريون الملتتارون فتي/
بالقرم من المناطق التجريبية كما يلي:
• اليونان :ال توجد منتجات.
• إيطاليا1 :
• اوردن2 :
• فلسطين( 1 :في بيت لحم).
• إسبانيا :ال توجد منتجات.
• مصر :ال توجد منتجات.
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تسليلب اض ءب ل
 .2المؤسسات
• تمتلك رابطة اوعمال مود ويم بلات ـة و لاتتين و اتال
لاات حسم اهتماماتهم.
• « »Globetrotterهتتتي ةتتتركة دابضتتتة دويتتتة لألعمتتتال
وتنةر مجلتها اللاصة.
• تعمل « »Fair Unterwegsعلى التأايرات االجتماعيتة
والاقافية واالدتصادية والبيئية للسياحة على التنمية.

اسياحةبف س يسر

 .3الوسائط
• مبيعات في فرنسا و لمانيا.
• هنتتتتاك ةتتتتركتان إعالميتتتتتان رئيستتتتيتان تنةتتتتران
مجتتالت الستتدر و ستتلوم الحيتتاأل الرئيستتية المهمتتة
وهمتتتتتتتتا « »Rundschaumedienومودعهتتتتتتتتا

ا لكترونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي
«»www.rundschaumedien.ch
و« »Knecht Reisenومودعهتتتا ا لكترونتتتي
«.»www.knecht-reisen.ch

 .4المعارل
• المعتتتارل مقستتتمة حستتتم المقاطعتتتات .يوجتتتد فتتتي جنيتتتف معتتتارل
ستتياحية للستتو النتتاطق بالدرنستتيةن بينمتتا يوجتتد فتتي بتترن و زيتتور
معارل للسو الناطق باللاة اولمانية.
• « »Salon des Voyages Quo Vadisهتتو معتترل صتتاير
ولكنه معرل سياحي هام للسو الناطق بالدرنسية في سويسرا.
• « »Fespo and golf messeهتتو هتتم معتترل ستتياحي فتتي
سويسرا للناطقين باللاة اولمانية.
ضا متزامنًا على
• يتكون « »Les Automnalesمن  13حداًا /معر ً
متتتدار  10يتتتام .وهنتتتاك نةتتتطة وورو عمتتتل و لعتتتام وعتتترول
ومبادرات وتظاهرات.
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تسليلب اض ءب ل اسياحةب
ف ا الياتب امتح ةب ألمريكية

“

تسليلب اض ءب ل

اسياحةبف
ألمريكية

ا الياتب امتح ةب

 .1منظمو الرحالت
• عادأل ما يكون لمنظمي الرحالت السياحية من الواليات المتحدأل ستعار علتى متن
اوسعار اووروبية.

• عتتدد المنتجتتات متتن منظمتتي التترحالت الملتتتارين بالواليتتات المتحتتدأل اومريكيتتة ف تي/
بالقرم من المناطق التجريبية:

• اليونان( 1 :في المنطقة التجريبية في بيريا).
• يستتتو بعتتتل منظمتتتي التتترحالت الستتتياحية منتجتتتاتهم تحتتتت العالمتتتة التجاريتتتة
«»Slow Travel Toursن وهتتي عبتتارأل عتتن انتمتتاءـ غيتتر رستتمي ـ لمجموع ت ـة
صايرألـ من منظمي الرحالت السياحية ال ين يقتدمون منتجتا ـ
ت فتي وروبتا بةتك ـل
ساسي.

• اوردن2 :
• فلسطين3 :
• إسبانيا1 :

• لديهم مبيعات في البلدان الناطقة باللاة ا نجليزية.
• لتتدى بعضتتهم دستتم ل ت «الستتياحة البطيئتتة» والتتبعل ارلتتر لديتته ند ت
مماالة لقسم «السياحة البطيئة».

• إيطاليا5 :

و مبتتاد

• مصر :ال توجد منتجات.
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تسليلب اض ءب ل

 .2المؤسسات
• يوجتتتتد فتتتتي الواليتتتتات المتحتتتتدأل اومريكيتتتتة الكايتتتتر متتتتن

المؤسسات والكيانات التي تعمل و تطتور المةتاري فتي
بلدها.
ضتتتا مجالتهتتتا اللاصتتتتة
• تنةتتتر المؤسستتتات الرئيستتتتية ي ً
لمةتركيها.

• هنتتتاك «منظمتتتة غيتتتر رستتتمية» مرتبطتتتة بتتت «الستتتياحة
البطيئة» وهي « »Slow Travel Toursوتتألف من 9
منظمي رحالت ووكاالت سدر.
• العديد من منظمي الرحالت السياحية واتحتادات وكتاالت

ا الياتب امتح ةب

اسياحةبف
ألمريكية
 .3الوسائط

 .4المعارل

• ال يوجتتتد الكايتتتر متتتن مجتتتالت الستتتدر فتتتي الواليتتتات المتحتتتدأل
اومريكيةن ولكن المجالت المنةورأل مهمة.
• الواليات المتحدأل لديها بعل المجالت للسدر دالل البالد.
• تودتتتتتف ا صتتتتتدار المطبتتتتتو متتتتتن مجلتتتتتة «

National

• « »Travel Adventure Showهتتو سلستتلة متتن 11
ضا في جمي نحاء الواليات المتحدألن همها معرل
معر ً
ةيكاغو وهو ااني هم معرل في السلسلة.
• « »New York Times Travel Showهتتو كبتتر
معرل في مريكا الةمالية.

 »Geographic Travelerونُ ِّقتت ال المحتتتوى إلتتى مودتت
« »NationalGeographic.comوتحديتتتتدًا فتتتتي دستتتتم
«السدر» .ويتضمن دسم السدر على مود الويم بوابتةً يمكتن
للقتتتتتتتتتراء حجتتتتتتتتتز التتتتتتتتترحالت متتتتتتتتتن لاللهتتتتتتتتتان وهتتتتتتتتتي
«.»www.nationalgeographic.com/travel/

السدر ُمعترف بها في جمي نحاء العالم.
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تسليلب اض ءب ل ب اسياحةب
ف امملكةب امتح ة

تسليلب اض ءب ل

اسياحةبف

امملكةب امتح ة

 .1منظمو الرحالت
•
•
•
•
•
•
•

يصل ار لروج بريطانيا من االتحاد اووروبي إلتى المملكتة المتحتدأل ونحتن بحاجتة إلتى
االنتظار لنرى ما العوادم التي ستحد .
المملكة المتحدأل لها عملتها اللاصةن ل لك من المهم مراعاأل اوسعار والعموالت.
مبيعات عبر المملكة المتحدأل والواليات المتحدأل وكندا و ستراليا.
معظم منظمي الرحالت هم عضاء في « »ABTAو /و «.»AITO
يعمتتل العديتتد متتن منظمتتي التترحالت الستتياحية علتتى إجتتراءات «تحييتتد الكربتتون بنس تبة
.»%100
يدعم معظمهم مةاري ليرية و تضامنية في جمي نحاء العالم.
لتتدى بعضتتهم دستتم لت «الستتياحة البطيئتتة» والتتبعل ارلتتر لديتته ندت المبتتاد و مبتتاد
مماالة لقسم السياحة البطيئة.

عدد المنتجات المقدمة من منظمي الرحالت السياحية الملتارين في المملكة المتحدأل في/
بالقرم من المناطق التجريبية:
• اليونان( 1 :في المنطقة التجريبية في بيريا).
• إيطاليا( 7 :اانان منهم في منطقة سابينا ريتينا التجريبية).
• اوردن6 :
• فلسطين( 4 :واحد منهم في بيت لحم).

• إسبانيا1 :
• مصر1 :
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تسليلب اض ءب ل
 .2المؤسسات
• المملكة المتحدأل لديها اتحادات سدريات تجارية نةطة
ودوية تبح عن احتياجات القطا .
• هناك كيانات وطنية للمةي لمسافات طويلة وركتوم
الدراجات تعمل في المسارات الوطنية.
ضتتا مجالتهتتا اللاصتتة
• تنةتتر المؤسستتات الرئيستتية ي ً
وعضائها.
• العديد من منظمي الرحالت السياحية واتحاد وكاالت
السدر ُمعترف بهم في جمي نحاء العالم.
• «الجمعيتتتتة الملكيتتتتة لحمايتتتتة الطيتتتتور» هتتتتي إحتتتتدى
الجمعيات الرئيسية المهمة في العالم.

اسياحةبف

امملكةب امتح ة

 .3الوسائط
• يتتتم تحليتتل المجتتالت التتتي تنةتترها الجمعيتتات بإيج تاز و

التعليق عليها في «دسم الكيانات».
• « »Condé Nast Travelerهتتي عالمتتة تجاريتتة
عالمية لها إصدارات وطنية في العديد من البلتدان ولتديها
إصدار بريطاني مستقل.

• « »Lonely Planetهتتي ةتتركة نةتتر إرةتتادية ولكتتن
ضتتتتا بوابتتتتة لتستتتتويق المنتجتتتتات مباةتتتترأل ً إلتتتتى
لتتتتديها ي ً

 .4المعارل
• «سو السدر العالمي» هتو كبتر معترل ستياحة عمتال
في جمي نحاء العالم.
• «وجهتتات مانةستتتر» و«وجهتتات لنتتدن» همتتا معرضتتان
متةتتابهان ولكتتن فتتي متتاكن ملتلدتتة للحصتتول علتتى زوار
من المنطقة .ويُعتبر معرل لندن كار همية وجماهيرية
من معرل مانةستر.
• « »Birdfairهو هم معرل لمرادبة الطيور في العالم.

المستهلكين.
• بعتتل المجتتالت لهتتا مبيعتتات فتتي البلتتدان الناطقتتة باللاتتة
ا نجليزية.
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 . 5ات صيات
لقد استطعنا من لالل الجم المنتظم للبيانات لكت ـل متن اوستوا ومنظمتي
الرحالت با ضافة إلى هيكل المنتجات والتجربة الةلصية من الوصتول

إلى سلسل ـة متن التوصتيات التتي ستستاعد المتديرين علتى تصتميم منتجتات
«سياحة بطيئة» مناسبة.
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ستنتاجاتب نب امنتجب ابل ء
•

ستا فتي جميت المنتجتاتن فهتو محتور مستتعرل يظهتر فتي جميت نتوا
من الواضح ن الترويج ل «فنب الهل ب امحلل » هتو حتد المعتايير اوكاتر انعكا ً
المنتجات التي تم تحليلها تقريبًا – الاقافية منها والنةطة.

•

في حالة المنتجات االسترةادية التي تم تحليلهان جميعها كانت «مجموعات صايرأل» .وم لكن فإن نستبة المةتاركين فتي المجموعتات تلتلتف بتالتالف
صتان ولكتن فتي بعتل الحتاالت
منظمي الرحالت السياحية و حتى على حسم الوجهات .فدي المعايير البطيئةن فإن الحد اودصى للمجموعة هتو  15ةل ً
ضا مجموعة صايرأل.
صا والتي نعتبرها ي ً
وجدنا مجموعات تصل إلى  16ةل ً

•

ضا نه يوجد دائ ًما دليل محلي في معظم المنتجات .وفي بعل الحاالتن يرافتق المجموعتة دائتد للجولتة متن الستو
في المجموعات االسترةاديةن ر ينا ي ً
اللارجيةن ولكن يند الزيارات و اونةطة مرةدون محليون .إنهم ليسوا دائ ًما مرةدين يتحداون ند لاة المجموعة ولكنهم يتحداون ا نجليزية.

•

متكررا في التحليل وهو « ألصااة» وهتو يركتز علتى التدالل المحلتي .ويُتدمج هت ا المدهتوم المتماتل فتي الستعي لالتصتال
ظهورا
هناك معيار آلر يظهر
ً
ً
بالسكان المحليين وإظهار تقاليدهم و عاداتهم بةك ـل متزاي ـد في جمي نماط الرحالت .وربما تكون المنتجات ات اونةطة البدنية (مال التجديف بالكايتاك
و ركوم الدراجات) هي المنتجات اودل من حي التجربة (تركز على المنتجات المحلية)ن في حين نها موجودأل بوضوح في الحزم الاقافية.
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ستنتاجاتب نب امنتجب ابل ء
•

من صعم المعايير التي يمكن العاور عليها « ستخ مب سائلب انقلب امست مة» (باستاناء منتجات ركوم الدراجات والمةي لمسافات طويلة والتجتديف
بالكاياك) .وعادأل ً متا يتتم التنقتل متن نقطت ـة إلتى لترى بواستطة ستيارات اوجترأل و المركبتات اللاصتة .ولتي متن الةتائ استتلدام وستائل النقتل العتام و
القطار.

•

معيتار إمتا لتم يُةترح و لتم يُنظتر فيته بةتك ـل كامتل .فدتي بعتل
حد هم المعايير المتعلقة ب «السياحة البطيئة» وهو «استاالل الودت انتاء الرحلتة» هتو
ٌ
المنتجاتن يُحدد للعميل ودت فراغـ لالسترلاء و االستمتا كما يحلو لهن ولكن عادأل ً ما تكون الحزم مليئة باونةطة والزيارات.

•

ضتا ضتمن المعتالم البتارزأل لاصتةً فتي الحتزم
الست مة التي تُدهم على نها «تأثيرب انشالب اسياح ب ل ب ابيئةب القتصا ب امجتمل ب امحلل » ليستت ي ً
ضتا إمكانيتة تعتويل بصتمة
الاقافيةن على الرغم من ن بعل منظمي الرحالت السياحية لديهم دسام محتددأل علتى المودت ا لكترونتي .ويتوفر بعضتهم ي ً
كبير بين الوكاالت والحزم.
ااني كسيد الكربون للرحلة و دمجها في السعر النهائي للحزمة .وتتداوت همية االستدامة بةك ـل ـ

•

ةلاص فقطن ممتا يجعتل الستعر علتى
عادأل ً ما يكون ه ا النو من الحزم للمجموعات الصايرأل و اوةلاص الموجهين اتيًّا م نةط ـة لةلصين و 4
ـ
ي و لت ٌ
ط
من عرول السياحة الجماعية .ويتمال حد معايير الحزم الموجهة اتيًّا في « امسا ةب ا ئمة» .ولقتد فهمنتا هت اللدمتة علتى نهتا دعت ٌم محلت ٌّ
ٌ
سالن يُمكن للعميل االتصال به في حالة حدو مةكلة.
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كيفبتق مب ا جهاتبامنظم ب ارحالت
الحضور في المعارل المتلصصة

م /ملفـ للوجهة
إنةاء كتي ـ

يمكن ن تساعد منظمات إدارأل الوجهات السياحية ةتركات إدارأل الوجهتات
ترول تقديمي ت ـة وتنظتتيم جتتداول اوعمتتال وتستتهيل العالدتتة بتتين
فتتي تقتتديم عت
ـ
الةركات المسجلة في المعرل .ويمكن لةركات إدارأل الوجهات الستياحية
ن تنتهتتتز الدرصتتتة لعقتتتد اجتماعتتتا ـ
ت متتت وفتتتود منظمتتتات إدارأل الوجهتتتات
السياحية في كل سو .

من المهم وصف الوجهة والمدهوم العام لت «للستياحة البطيئتة»ن ولكتن متن
المهم حقًّا تضمين «المنتجات البطيئة» الموجودأل في الستو مت معلومتات
االتصال بةركة إدارأل الوجهة (.)DMC

االلتالفات الاقافية

الرحالت وورو العمل التعريدية

مزيد من المعرفة عتن الستو اللارجيتة تعنتي المزيتد متن التستهيالت لبيت
وتسويق المنتج.

متتتن المهتتتم لةتتتركات إدارأل الوجهتتتات الستتتياحية ن تتتتنظم ا دارات العامتتتة
ومنظمتتات إدارأل الوجهتتات الستتياحية رحتتالت وورو عمتتل تعريديتتة عتتن
الوجهات.
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خصائصبأس قبMed Pearls
لمانيا

فرنسا

ينصتتح بةتتدأل التحتتد باللاتتة اولمانيتتة .ويبيت العديتتد متتن منظمتتي التترحالت
السياحية في لمانيا للدول الناطقة باولمانية مال النمسا وسويسرا.

غالبًتتتا متتتا يحتتتتاجون إلتتتى إرةتتتا ـد باللاتتتة الدرنستتتية .وبلتتتالف لتتتكن يمكتتتن
إرةتتتادهم باللاتتتة ا نجليزيتتتةن علتتتى التتترغم متتتن ن تقتتتديم ا رةتتتاد باللاتتتة
الدرنسية يساعد في التسويق .ويبي العديتد متن منظمتي الترحالت الستياحية
في فرنسا للبلدان الناطقة بالدرنسية مال بلجيكا وسويسرا.

السويد

هولندا

بالنستتبة للستتو الستتويديةن يمكتتن ن تكتتون جمي ت ةتتكال التواصتتل باللاتتة
ا نجليزية.

تعرا متتن بتتين اوستتوا اللاضتتعة للتحليتتل .ولتتي متتن
إنتته الستتو اودتتل ست ً
الضروري التحد باللاة الهولنديةن ولكن استلدام لااتها يستهل التواصتل.
ويبي العديد من منظمي الرحالت السياحية في هولندا إلى المنطقتة الناطقتة
باللاة الدلمنكية في بلجيكا.
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خصائصبأس قبMed Pearls
المملكة المتحدأل

سويسرا

المملكة المتحدأل تنتظر حاليًا نتائج لتروج بريطانيتا متن االتحتاد اووروبتي.
ويسأل ا نجليز عن مرةدين يتحداون ا نجليزية .ويبي العديد من منظمتي
الرحالت السياحية في المملكة المتحدأل للدول الناطقة باللاة ا نجليزية ماتل
الواليات المتحدأل وكندا و ستراليا ونيوزيلندا وجنوم إفريقيا ...

يوجد في الدولة  3لاتات رستمية (اولمانيتة والدرنستية وا يطاليتة)ن ولت لك
متتن المهتتم استتتلدام اللاتتة حستتم المنطقتتة .إنهتتا دولتتةٌ ات دلت ـل مرتدت ـ وال
تن ن لديهم عملتهم اللاصة.

الواليات المتحدأل اومريكية
ضتا يطلبتون الكايتر .إنهتم يدضتلون الدنتاد ات
يدف سو الواليات المتحدأل اومريكية المزيد مقابتل المنتجتات «البطيئتة» مقارنتةً بالتدول اووروبيتةن لكتنهم ي ً
اورب نجوم م سر ـأل بالحجم الملكي و معستكرا ـ
ت متعتددأل اللتدمات .ومتن اوةتياء المهمتة بالنستبة لألمتريكيين ن تةترح لهتم بالتدصتيل متا ستيجدونه لتجنتم
المداجآتن لاصةً إ ا لم يكن هناك ح ٌّد دنى متن اللتدمات فتي بعتل الحتاالت (علتى ستبيل الماتال :الحمامتات اللاصتة فتي الاترف) .إنهتم يدضتلون المرةتدين
ال ين يتحداون ا نجليزية بطالدة.
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كيفبتق مب امنتجاتبامنظم ب ارحالت
حضور المعارل المتلصصة ات اوجندأل التجارية
دد تكون ةركات إدارأل الوجهات مهتمة بحضور المعارل ولكن في جناح البلد /المنطقة على ن تُحدهد االجتماعات دبل لك.

الرحالت التعريدية
ا ْد ُ منظم الرحالت لزيارأل الةركة والمنطقة .ولتي متن الضتروري دعتوأل جميت جهتات االتصتال  ...فقتط منظمتي الترحالت الستياحية المهتمتين الت ين يبتدو نهتم
بحاجة إلى القليل من الدف  .ويُمكن لةركات إدارأل الوجهات طلم تعاون منظمات إدارأل الوجهات.

الورو
تعتبر ورو العمل فرصتةً رائعتةً للقتاء العديتد متن الةتركات فتي ودت ـ
ت دصتير .وعتادأل ً متا يتنظم ورو العمتل هت ا دارأل العامتة و الكيانتات اوكبتر ماتل اتحتادات
اوعمال.
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 10نصائح الستلدام البريد بطريقة صحيحة

كيف يمكنك
إدراج منتجك
في محدظة
منظم الرحالت
بإرسال بري ـد
إلكتروني

نصائحب نب ابري ب إلاكتر ن
عةر نصائح دلال منتجك في محدظة منظمي
الرحالت السياحية من لالل رسالة عبر البريد
ا لكتروني

نصيحة ( :)1تحليل منظم
الرحالت

نصيحة (:)2
تحليل المنتج

نصيحة (:)3
تحقق من الوجهة

نصيحة (:)4
االلتالفات الاقافية

نصيحة (:)5
نصيحة (:)6
الكلمات
الرسالة الملصصة
المدتاحية

نصيحة (:)8
المرفقات

نصيحة (:)9
معلومات االتصال

نصيحة (:)7
التواصل المديد

نصيحة (:)10
المتابعة

 10نصائح لنجاح ورو

كيف يمكنك
إدراج منتجك
في محدظة
منظم الرحالت
من لالل
ورةة عمل

نصائحببخص صب رشب اعمل

نصيحة ( :)1تحليل منظم
الرحالت

عةر نصائح دراج منتجك في محدظة منظمي
الرحالت السياحية من لالل ورةة عمل

نصيحة (:)2
تحليل المنتج

نصيحة (:)3
تحقق من الوجهة

نصيحة (:)4
االلتالفات الاقافية

نصيحة ( :)5المواد

نصيحة ( :)8ال
تنسني

نصيحة (:)9
معلومات االتصال

نصيحة (:)6
العرل
التقديمي

نصيحة (:)7
عةر ددائق

نصيحة (:)10
المتابعة

كيفبتصممب« منتجاتببليئة» امختلفب اشر ئحب امسته فة
اوُسر

البالاون

ً
ً
فف الواليات المتحدة أو كنددا عد
يمكن أن تكون الرحالت العائلية متنوعة تنوعا ملحوظا .ي
س د يل الم،ددادم لتمدددت المنت ددات «متعددداة االيدداد» ال د ت
دا
د
م
ب
رسة
اا
داد
د
ي
أل
دل
د
ا
لم
دمل
د
ل
ي
ي
ً
أرسا
ذلد د  :ااحف دداا وااحف دداا المرابم ددون وا ب ددا واال ددداا .وباإلض ددافة لك ذلد د م فد د ن بن ددا
ً
دائالت
ذات ٍ
دالت لماعي ٍدة لم داتكة اإللدايات ال ديفية مدل ع ٍ
والد وحيد وتبحد االبدا عدن تح ٍ

حزم منظمة.
اوموال .وعادأل ً ما يبح هؤالء العمالء عن
ـ

أخرى.

ضت ا ن
وفي معظم اووداتن يسافر هؤالء العمالء كتزوجينن ولكتن متن الطبيعتي ي ً

وم ددن  ،ددك م يمك ددن ت ددميك ال ددرحالت العائلي ددة بع دددة ع ددرام وم ددن الم ددك ل دددا معرف ددة ال م ددوت
ً
نالحا ي ت ميك المنتج.
المست دف بالضبط ح ت تكون

يسافروا في مجموع ـة صايرألـ من اوصتدداء .وبنتا ًء علتى نتو الرحلتةن ستيلتارون

كايتر متن
هؤالء هتم اوةتلاص الت ين تزيتد عمتارهم عتن  55عا ًمتا ويكونتون فتي
ـ
الحتتاالت متقاعتتدين بالدعتتل وال يتحملتتون مستتؤوليا ـ
ت عائليتتة وال يزالتتون نةتتيطين
للاايتتة .إنهتتا واحتتدأل متتن كبتتر المجموعتتات المستتتهدفة م ت إمكانيتتة الستتدر وإندتتا

مجموعا ـ
ت موجهةً و اتية التوجيه.
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كيفبتصممب« منتجاتببليئة» امختلفب اشر ئحب امسته فة
الةبام

النساء

الشباب هع المتا ت ك الذيم تتتا ح أىمارهع قيم 18
 34ىا ً ةةا يتوا ٍّةةوك ةةل أءيةةا ( )Z( )Xأءيةةا
األلليةةة  .يمةةةا يتع ةةةن قاءيةةةا األلليةةة تحديةةةدًا ،يُعتبةةةت

التلت أ ًتا ضةت رياا ة

يةاتهع .العديةد ةم هة ءا

الشةةباب لةةيي لةةديهع تة ليام ىام ية
يتيح لهع المزيد م الحتي

التلت.

تةةإل اآك مةةا

المسافرون بمدردهم

َّ
تنةع هذه الت

شةةاق أ ة
ىزقةةةاا أ

م لجميل ئام النتاا ( ةواا كانةت المتةةا ت ك قملةةت هع هةةع األشةةماي الةةذيم يت بةةوك ة

نتلةةر العمةةت أ

تةةن أ

ٍّ ة أ

تز ءةةة أ ىا ةةة أ ء تعمةةة  ...إلةةة ).

إنهةةةةع يشةةةةعت ك قالحاءةةةة إلةةةةإل التةةةةلت عًةةةةا لتبةةةةا

التلت ،ليةم ء يميةم ألس ةبن ةم األ ةباب ل ةز ءيم
أ األ ةةدقاا ةةتا ٍّتهع أ تمديةةد «ر ة العم ة » صا ة ً

المجموىام األكبت ناا (قيم  70 40ىا ً ا).

المبةةةتام ةةةل النتةةةاا األصتيةةةام صا ةةة ل شةةةعور
قالتا

اص

جموى األقتاك.
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أ ٌنلت ج جبهل ب امنشل رببمسلا

ة ل بماايلةل بملنب التحلا ب أل ر بل بفل بإللارببرنلامج ENI CBC

احلللل ضب ابحللللرب ألبلللليضب امت سللللل .

محت يللللاتبهلللل ةب ا ثيقللللةبهلللل بمسللللؤ ايةبشللللر كةب

مشر ع  Med Pearlsح هاب البيمكنببأيبحا لل بمنب ألح لب تباربأنهابتعكلسب م قلفب

التحا ب أل ر ب بأ بهياكلبإ رةب ابرنامج .

