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الخطوط الجویة القطریة وقطر للسیاحة تستضیفان مؤتمر منظمي
حفالت الزفاف الفاخرة في نسخته التاسعة في الدوحة

أبرز المنظمین وكبار المختصین في حفالت الزفاف الفاخرة یجتمعون لثالثة أیام في الدوحة في حدث عالمي یتخلله عدد من

الفعالیات الهامة

سعادة السید أكبر الباكر، الرئیس التنفیذي لمجموعة الخطوط الجویة القطریة ورئیس قطر للسیاحة یشدد على مكانة قطر

البارزة كوجهة متمیزة إلقامة األفراح، وذلك خالل الكلمة التي ألقاها في المؤتمر

الدوحة، قطر- أعلنت الخطوط الجویة القطریة، وبالتعاون مع قطر للسیاحة، عن رعایتها لمؤتمر منظمي حفالت الزفاف

الفاخرة 2023 وهو حدث حصري ومنصة لألعمال التجاریة المتعلقة بحفالت الزفاف. ویجمع هذا المؤتمر أبرز المنظمین

وكبار المختصین في هذا المجال في الدوحة. ویؤكد هذا التعاون على مكانة الدوحة المتنامیة كإحدى أهم الوجهات في صناعة

المؤتمرات والمعارض واالجتماعات، والتي لطالما جذبت المسافرین ورجال األعمال من جمیع أنحاء العالم.
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ُأعلن مؤخرًا فوز شركة الخطوط الجویة القطریة، الحائزة على العدید من الجوائز، بجائزة "أفضل شركة طیران في العالم 2022" وذلك في حفل
توزیع جوائز سكاي تراكس العالمیة 2022. وتواصل الناقلة القطریة تصدر قطاع الطیران حیث فازت بالجائزة األخیرة للمرة السابعة في تاریخها

في إنجاٍز غیر مسبوق لتضیفها إلى حصیلة الجوائز في األعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022). كما حصلت أیضًا

وشهدت النسخة التاسعة من مؤتمر منظمي حفالت الزفاف الفاخرة الذي ُعقد في الفترة من 14 إلى 16 مارس حضور أبرز

الرواد والمحترفین في تنظیم حفالت الزفاف، والذین قدموا وجهات نظر جدیدة حول الصناعة من خالل سلسلة من الخطابات

الرئیسیة ومناقشة الدراسات المتقدمة . وقد افتتح سعادة السید أكبر الباكر، الرئیس التنفیذي لمجموعة الخطوط الجویة القطریة

ورئیس قطر للسیاحة، المؤتمر بكلمة ألقاها ویشدد على مكانة قطر البارزة كوجهة متمیزة إلقامة حفالت األفراح الفاخرة.

 

من جانبه قال سعادة السید أكبر الباكر، الرئیس التنفیذي لمجموعة الخطوط الجویة القطریة ورئیس قطر للسیاحة: "یسعدنا أن

نرى ثمار جهودنا المستمرة للترویج لقطر كوجهة رائدة تلبي احتیاجات كل المسافرین من خالل االستضافة األخیرة لمؤتمر

حفالت الزفاف الفاخرة، إذ یعتبر هذا الحدث من أكثر الفعالیات التجاریة المرموقة في قطاع صناعة حفالت الزفاف والتي یقدر

حجمها بملیارات الدوالرات. یشرفنا أن نستضیف أفضل منظمي األفراح والمصممین في الدوحة. ونتطلع إلى متابعة رؤیتهم

لحفالت الزفاف الفاخرة والمتقنة والترحیب بهم مجددا في الدوحة."

 

وقال أكاش جاین، مدیر شركة كیو أن آي العالمیة ومنظم لمؤتمر منظمي حفالت الزفاف الفاخرة: "تعد قطر من أفضل البلدان

في العالم لعقد حفالت الزفاف الباهرة لما تملكه من منتجعات فخمة ومناظر خالبة، باإلضافة إلى جمعها ما بین الضیافة ذات

المستوى العالي والتطور العالمي مما یجعلها تستقطب العدید من منظمي األفراح الراقیة. نحن فخورون بإقامة أكبر مؤتمر

منظمي حفالت الزفاف الفاخرة في قطر، وتحدیدًا بعد النجاح الممیز لبطولة كأس العالم  FIFA قطر 2022 ™. وبفضل

التعاون بین الخطوط الجویة القطریة وقطر للسیاحة وشركائنا اإلقلیمیین والعالمیین ، تمكنا من عرض أفضل ما في قطر كوجهة

إلقامة حفالت الزفاف الراقیة لشخصیات بارزة من جمیع أنحاء العالم."

 

منذ عقده ألول مرة عام 2014 في الیونان، شهد مؤتمر حفالت الزفاف الفاخرة نموًا الفتًا وإقباًال شدیدًا، وقد نجح في ترك

بصمته في اشهر الوجهات السیاحیة في جمیع أنحاء العالم متل فلورنسا، بوكیت ولوس كابوس ودبي وبالي.

 

وخالل هذا العام، كانت األضواء مسلطة على العاصمة القطریة الدوحة، المدینة التي شهدت تطورات ملحوظة في مجاالت

الضیافة والطیران وصناعة الخدمات ومناطق الجذب السیاحي، واستضافت النسخة اإلستثنائیة لبطولة كأس العالم FIFA قطر

2022TM، وهو الحدث الكبیر الذي جعل البالد مجهزة تجهیًزا كامًال الستضافة مجموعة واسعة من األحداث العالمیة.



على جائزة "أفضل مقعد على درجة رجال األعمال في العالم" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال األعمال في العالم" وجائزة "أفضل
شركة طیران في الشرق األوسط".

وتسّیر الناقلة الوطنیة لدولة قطر رحالتها حالیا إلى 150 وجهة عالمیة، عبر مطار حمد الدولي، مقر عملیاتها في الدوحة والحائز على جائزة "أفضل
مطار في العالم" من شركة سكاي تراكس العالمیة2022 .
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