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سيسكو تدعو قطاع الضيافة في اإلمارات لالستعداد لحقبة اإلنترنت لكل شيء
تزايد أهمية دور قطاع السياحة بالنسبة لمدينة دبي في ضوء خطط إلضافة أكثر من
 24000غرفة فندقية بحلول العام 2017
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت سيسكو اليوم أن قطاع الضيافة الذكي سيشكل عالمة فارقة ضمن مشروع مدينة دبي الذكية ،حيث

سيكون ركيزة من الركائز األساسية التي يقوم عليها المشروع الطموح .وذلك في ضوء توقعات باستقبال أكثر من

 25مليون زائر لمعرض إكسبو الدولي  ،2020والخطط الرامية إلى إضافة أكثر من  24,000من الغرف
والشقق الفندقية في دبي بحلول العام  ،2017وفقا لتقرير حديث.

ومن أجل تحقيق النجاح في استقطاب واستضافة هذه األعداد المتزايدة من الزوار ،ال بد من إيجاد منصة موحدة

تجمع المطارات وشركات الطيران وشركات النقل والفنادق وقطاع التجزئة ،من أجل تسهيل التواصل بين كل هذه
القطاعات واستقصاء األعمال ،لضمان تقديم تجربة في غاية السهولة والراحة للزوار تشجعهم على إطالة مدة

إقامتهم أو تكرار زيارتهم بشكل دائم.

وتعتبر مدينة دبي من أكثر المدن بمنطقة الشرق األوسط التزاما برؤية التحول إلى مدينة ذكية واقداما على
تحقيق تلك الرؤية .وتحث مبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية على االستفادة من اإلمكانات الهائلة لحقبة إنترنت

صعد الحياة اليومية واالقتصاد والسياحة .وتتجسد
كل شيء لتمكين دبي من تحقيق قيمة حقيقية ملموسة على ُ
القيمة المتأتية من حقبة إنترنت كل شيء في اإليرادات الجديدة الصافية ،وتوفير التكلفة ،والقيمة المتأتية
للشركات وقطاعات األعمال والمجتمعات والمدن التي تستفيد من قدرات االتصالية الجديدة.

وتتوقع سيسكو أن يحقق القطاعان العام والخاص بإمارة دبي قيمة فائقة تناهز  17.9مليار درهم ( 4.87مليار

دوالر) بحلول العام  2019بفضل مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية.

وتدعو سيسكو جميع المهتمين والمتخصصي في هذا المجال لالطالع على أحدث ما تقدمه من تقنيات للسياحة
الذكية عبر جناحها رقم  #IoT-4في معرض إنترنت األشياء  ،2015الذي سيقام في مركز دبي التجاري

العالمي ،يومي  8و  9يونيو  .2015وسيقدم كبار المتحدثين من سيسكو مثل ربيع دبوسي ،المدير العام في

اإلمارات ،وشكري عيد ،مدير «سيسكو للخدمات االستشارية» لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وروسيا وكومنولث

الدول المستقلة كلمات افتتاحية ومعلومات تخصصية حول مدينة دبي الذكية.
انتهى-أخبار «سيسكو» بمنطقة الشرق األوسط
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html

معلومات عن «سيسكو»

http://www.cisco.com

نبذة عن شركة سيسكو:
تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالميا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك"

تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن
تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل .لمتابعة أخبار سيسكو،

الرجاء زيارة . http://thenetwork.cisco.com

###

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة
لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع

.www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك
ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى.

لالستفسارات اإلعالمية
فراس حمزة

واليس لالستشارات التسويقية
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