
  المغرب   للسياحة يستضيف أكب  وكلء السفر
المكتب الوطن 

  تغازوت
اللمان ف 

 منظم رحلت يمثلون ثالث أكب  سوق جالبة للسياح لوجهة المغرب500• 

ي عرض أكادير> وي>>>>ج لوجهة "تغازوت"، منتوج الجيل الجديد، الذي يبي • البو

• مناقشة مواضيع الساعة> حول تحديات مستقبل السياحة>

  المغرب   للسياحة، من فاتح إل 
  تغازوت، مؤتمر صناعة2022 دجنب  4يستضيف المكتب الوطن 

 ف 
السياحة اللمانية الذي تنظمه فيدرالية وكالت السفر ومنظم  الرحلت السياحية. ويجمع> هذا

 مشارك يمثلون الفاعلي   الرئيسيي   -صناع القرار، منظم  الرحلت500الحدث الكبب  حوال  
 ، وسائل العلم العامة والمتخصصة – وإل جانبهم نظرائهمDMCالسياحية، وكالت السفر و 

. المغاربة من المهنيي   والمؤسساتيي  

  الصناعة، بمناقشة مواضيع راهنة تخصDRVوسيسمح لقاء 
الجمعية اللمانية للسفر، الرائد ف 

  السفر، السفر وبصمته المناخية،
وجهات الغد الواعدة، وقضايا التوظيف، وتأثب  الوباء عل الرغبة ف 

ها. وتطلعات الجيل “زد”، وغب 

  المغرب   للسياحة 
، المدير العام للمكتب الوطن   يقدم رؤية2022"مؤتمر>بالنسبة لعادل الفقب 

وي>>>>ج والعمال التجارية، وكذلك العلم، بل هو اتيجية رئيسية للمغرب ليس فقط من حيث البو اسبو
بمثابة فرصة ممتازة لتسليط الضوء عل وجهة المغرب وخصوصا مدينة أكادير والمحطة السياحية

ة ".    نوليها أهمية كبب 
الجديدة تغازوت لدى السوق اللمانية، اللنو

  تحتل المرتبة الثالثة من حيث رقم المعاملت للمغرب، سوقا ذات
وتعتب  السياحة اللمانية، النو

  سنة 
ى ستوفر مستقبل ظروف تنمية قوية. ف   ألف685 ، زار المملكة ما يقرب من 2019أولوية كب 

  بأكبي من 
 مليون ليلة مبيت ، ماجعل هذا البلد يحتل المركز الخامس من حيث عدد1.75ألماب 

الوافدين والثالث عل مستوى ليال  المبيت.

مونت> تغازوت، والمشاركة المكثفة   المنطقة، فب 
  أحد الفنادق الرائدة ف 

إن تنظيم هذا الحدث ف 
لمنظم  الرحلت اللمان سيسمح للوجهة بالستفادة من تموقع قوي. وهو يهدف إل جلب زبناء جدد
وتدفق السياح إل وجهة أكادير-تغازوت انطلقا من السوق اللمانية. وتتمتع تغازوت بجميع المزايا



ي عرض أكادير، الذي اللزمة لقناع صناع القرار اللمان، كمنتج مبتكر من الجيل الجديد، يكمل ويبي
  السوق اللمانية.

ا ف  يتمتع بالفعل بموقع جيد جدا

  المغرب بعد المؤتمر> الخب  الذي نظمه، اتحاد منظم 
  هذا اللقاء الجديد للمهنيي   الدوليي   ف 

ويأبو
ة من    الفبو

يطانية الذي عقد ف    مراكش، وعشية الجتماع المقبل13 إل 10الرحلت الب 
 أكتوبر ف 

  مراكش. حدثان رئيسيان ينظمهما المكتب8 إل 5للجمعية السائيلية، المقرر عقده من 
 دجنب  ف 

  المغرب   للسياحة.
الوطن 

 
  المغرب   للسياحة الضوء عل دينامية المغرب واستقراره، ونقاط قوته ف 

وب>>هذا يسلط المكتب الوطن 
مجال تنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، فضل  عن جاذبية وجهة "المغرب، أرض النور" ، لدى

  صناعة السياحة العالمية.
أكب  منظم  الرحلت ف 

لتصالت الصحفيين 

وكالة موزاييك إيفنتس أند كوالمكتب الوطني المغربي للسياحة
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