
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 

 مواقع التواصل االجتماعي إمكاناتمن أفضل بشكل  أن تستفيدشركات السفر على ديلويت: 
 

الى  التقرير يشيرو. السفر" بالتعاون مع فايسبوك قطاعو"القنوات الرقمية  ها حولاليوم تقرير ديلويتأطلقت  – 2015فبراير  25
 أنعلى ضرورة يؤّكد كما وفرص التي تقّدمها مواقع التواصل االجتماعي، الالستثمار في من اشركات السفر بشكل كامل فادة عدم است

 .  عمالئها بشكل أفضل وأكثر فاعلية خدمة بشكل كامل بهدفاستراتيجياتها العامة في شركات السفر القنوات الرقمية  تدمج
 

شخص يستخدمون مواقع  10500فايسبوك وشمل  برعاية ديلويت لبيانات استطالع عالميتحليل وترتكز خالصات هذا التقرير على 
ستقاء المصدر ك) %50المعارف والعائلة ( بعد) %33حلت بالمرتبة الثانية ( هذه المواقعأن الى الستطالع يشير االتواصل االجتماعي. و

). إال أّن %31)، ومحّركات البحث (%31السفر (رات الخاصة بونشمال)، و%32لوجهات السفر؛ تليها البرامج التلفزيونية ( جديدة أفكار
من المدراء  %50أظهرت أّن  Review Management Sloan MITتعاون مع بال الواليات المتحدةفي دراسة حديثة أجرتها ديلويت 

وتشير هذه الخالصات إلى  .اإلعالم الرقمي قطاع فيأقوى  لديها حضوراً  هملالمنافسة  شركاتالالتنفيذيين في قطاع السفر يعتقدون أّن 
 .تكاملةبل أن تتمّكن شركات السفر من حصد ثمار استراتيجية رقمية مقضرورة بذل المزيد من الجهود 

 
اجحة لسفر والتعليم وخدمات المستهلكين في فايسبوك: "تعمل الشركات النعن قطاع اقال لي ماك كايب، المسؤول في هذا االطار، و

فتعمل  ،بشكل أسرع من منافسيها. أّما على الصعيد الداخلي تكارعلى االستثمار في المجال الرقمي واعتماد التكنولوجيات الجديدة واإلب
الرقمية جزءاً  تقنياتجعل العمد الى ت كما، المستقلةمن أجل التخلص من األقسام  الداخلية هذه الشركات على تعديل هيكلياتها التنظيمية

منفصل، بل  رعنص اعلى أّنه االجتماعي التواصل مواقعفي مجال السفر إلى  ساسيونال ينظر الالعبون األإذ . كافة هاساسياً من أقسامأ
 " .أحد المكّونات األساسية المساهمة في نمو أعمالهم ونجاحهاك
 

 إن: "نادق والترفيه في ديلويت الشرق األوسطالمدير المسؤول عن قسم الخدمات االستشارية للسفر والفغرانت سالتر،  كذلك، أفاد
نظرا الى أن . ونمو هامةتفّوت مصادر  االجتماعي التواصل مواقعو الرقمية قنواتال وفرهافرص التي تالشركات السفر التي ال تستغل 

، يسفر العائلال وجهاتيد على المتزا هاتأثيرنظرا الى و،  سنة 29هي ما دون الالشرق األوسط  نسبة الفئة العمرية األكبر في منطقة
لها عائدات حقيقية على توفر وأن  سفرال اتالرقمية تحّوالً في الجهود التسويقية لشركتحدث المقاربة الصحيحة للثورة  من الواضح أن

 " .ملموسةوقية نتائج حقيمما يسمح بظهور  شركاتعلة أن ترتبط بأهداف الااالستراتيجيات الف علىيبقى بالرغم من ذلك، واالستثمار. 
 

   التوصيات األساسية:
 
، على الشركات أن  االجتماعي التواصل ومواقع الرقمية القنواتمن الفرص التي تقّدمها بشكل فاعل االستفادة  بهدف –عل االقياس الف •

(مثل التلفزيون  ةقليديأدوات تسويقها الت في هاتستخدممعايير العائدات القابلة للقياس التي مع  حضورها على هذه المواقع طابقت
 وقابل للقياس.أشمل ربطه بهدف  تممهّماً بحّد ذاته ما لم ي (likes) عدد االعجاباتفمن غير الممكن اعتبار ). ةعاوالطب

لناحية االنتشار واإلمكانيات. وكلّما أسرعت الشركات في  اً ضطردميشهد تنامياً  بل ال يزالاإلعالم الرقمي جديداً قطاع لم يعد و
شارها الرقمي من تتحويل ان كلما سّرعت من عمليةقنيات الجديدة وإدماجها في استراتيجياتها األساسية لألعمال، هذه الت ماداعت

 مربح.الستثمار االنفاق إلى اإلوضعية 
 

 ستهلكينجمع المعلومات حول المإن عملية  – عمالئها استهداف الشركات عل تحسين قدرات بهدفالقنوات الرقمية  االستفادة من •
ستهداف شرائح محّددة؛ وهذا هو المحّفز الذي يمّيز العلية اإلى استخدام البيانات بف الشركاتإذ تحتاج سوى الخطوة األولى. ليست 

 فيلية عامحّددة من المستهلكين، تكون الشركات أكثر فشرائح التسويق التقليدية. فمن خالل استهداف  تقنياتالقنوات الرقمية عن 
 . هال عائدات يشكلون مصدرلمستهلكين الذين في خدمة ااضافية نمط إنفاقها وتكّرس موارد 
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 كافة الشركات نشاطاتمع العمليات الرقمية من الضروري ان تتماشى  – كافة اتالشرك نشاطاتفي دمج القنوات الرقمية  •
 معزوالً في الهيكلية التنظيميةل كان التسويق الرقمي علة في حااال يمكن التوصل إلى استراتيجية رقمية فإذ . تظهر فاعليتهال

 .  كافة لقنوات الرقميةلكافة أقسامها فرصة االفادة من امكانات االناجحة تتيح  شركاتالف. اتللشرك الداخلية
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 قطاع السفر"و"القنوات الرقمية حول تقرير 
 

استطالع يتمحور حول نظرة المستهلكين إلى مواقع التواصل االجتماعي وتوزيع صياغة للجأ موقع فايسبوك إلى خدمات شركة أبحاث 
يا، والبرازيل، والدنمارك، شخص من أسترال 10500مشاركة حوالى باالستطالع  حظيالسفر الترفيهي. وقد قطاع في ما يتعلّق ب

كلمة اي استخدام لشير يووفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة. 
 ما لم يشار الى خالف ذلك. بالتعاون مع ديلويت فايسبوكفي هذه النشرة الى االستطالع الذي أقامته  طالعاس

 
 

 –النهاية –  
 

 نبذة عن ديلويت
 

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 
نوني لمجموعة ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القا

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 
مالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة ال

دولة، تقدم ديلويت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 
اعلة لمواجهة التحديات التي تعترض مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول ف

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت
ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج  ما يجمع

نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   لية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كماعا
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل

 
 ت أند توش (الشرق األوسط):ديلوينبذة عن 

 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها
ابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحس

  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰
وقد حصلت  .(ITR) "نيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيوالمستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تص

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب   أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة
 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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