
يصل إل أسواق TRDN اإلصدار باللغة الروسية من شبة
السياحة الروسية سريعة النمو

والت يمن الوصول إليها عبر موقعها ،Tourism Review Digital Network  (TRDN) شبة
Tourism-Review.com، نام سوق سياح تتوافر اآلن باللغة الروسية من أجل الوصول إل
.وكبير ف جميع البلدان مع عدد كبير من السان الناطقين بالروسية

 

متاح اآلن لتطبيق استراتيجية الشركة للتوسع والوصول إل أسواق السفر النامية Tourism Review اإلصدار باللغة الروسية من
جميع أنحاء العالم، فإن اللغة الروسية ه بالمجتمعات الناطقة باللغة الروسية. ومع 280 مليون متحدث باللغة الروسية ف
انيات هائلة لإلعالن عن وجهات وخدمات السفر فإم مستوى العالم من حيث حجم الشعبية، مما يدل عل الخامسة عل
األسواق الناطقة باللغة الروسية. اإلصدار الجديد يفتح إمانيات كبيرة، تتفوق حت عل أسواق السفر الناطقة باإلسبانية، من حيث
.الحجم واإلمانيات، وفرص الترويج

 

Tourism فإن اإلصدار باللغة الروسية يوسع من قدرات شركاء ،TRDN وكأحد اإلصدارات الثمانية بلغات مختلفة لشبة
Review ين. التسويق من خالل اإلعالن، والترويجمجال السفر باللغات المحلية للمستهل إلنشاء حمالت عبر اإلنترنت للدعاية ف
غبر الفيديو، واإلدراج ف القوائم السياحية، واإلصدارات الصحفية كلها أمور قد توسعت بشل كبير، وذلك حيث أن اللغة الروسية
ه اللغة الرسمية ف 10 بالد مختلفة ويتم التحدث بها عل نطاق واسع ف ثمانية أخرى. وكأكبر أسواق اإلنترنت ف أوروبا منذ
.سبتمبر 2011؛ فإن روسيا سوق مربحة للسفر عبر اإلنترنت

 

90 68 مليون مستخدم حاليا و مع توقع وصول العدد إل روسيا، مع ما يزيد عل ل كبير فوكذلك؛ فقد انتشرت اإلنترنت بش
مليون بحلول نهاية عام 2013. جنبا إل جنب مع نحو 33 مليون مستخدم لإلنترنت عبر الهاتف النقال ف البالد ف عام 2012،
فإن إمانات سوق السفر هذا تعتبر ضخمة للغاية. وبالتال؛ يمن توزيع الدعاية والترويج عل مستخدم اإلنترنت الناطقين
.بالروسية عبر المبيوتر أو جهاز الهاتف النقال عل نطاق واسع، مما يوسع من الفرص التجارية، وإمانات التسويق والمبيعات

 

وسيلة أخرى للدعاية لمجال السفر باللغات المحلية. وقد أجرى مركز بحوث الرأي العام الروس وسائل اإلعالم االجتماعية ه
دراسة استقصائية أظهرت أن 82% من مستخدم اإلنترنت ف روسيا كانوا أعضاء ف شبات وسائل اإلعالم االجتماعية. وهو ما
تصدر Tourism Review مثل ارتفاعا بنسبة 30% ف العامين األخيرين. واالرتفاع السريع ف اإلمانات هو سبب آخر جعل
.النسخة الجديدة باللغة الروسية

 

http://www.tourism-review.net/tourism-review-digital-network-page775


متاحة أيضاً ألسواق السفر الناطقة باللغات اإلنجليزية، واأللمانية، والفرنسية، TRDN وباإلضافة إل اللغة الروسية فإن شبة
واإلسبانية، والعربية، والبولندية، والتشيية، والسلوفاكية. يمن الوصول إل مصادر التسويق، واألخبار، والتواصل، والموارد
.http://www.tourism-review.ru عبر الموقع Tourism Review التجارية عن طريق زيارة النسخة الروسية من

 

# # # #

 

:Tourism Review Digital Network (TRDN) معلومات عن

 

مصادر إخبارية بلغات متعددة ألصحاب المصلحة ف مجال السفر: أخبار يومية، ونشرة إخبارية أسبوعية ف مجال السفر،
.ومجلة إلترونية متخصصة ف مجال السياحة، باإلضافة إل اإلصدارات الصحفية

والت تعتبر بمثابة الصوت المحترم للسياحة، تتحدث اآلن 8 لغات وبالتال تصل للمهتمين بمجال Tourism Review شبة
السفر بلغاتهم المحلية. هذا النهج المندمج ف السوق والمتعدد اللغات، هو فريد من نوعه ويعط الفرصة لشركائنا الختراق
األسواق المحلية من خالل أدوات الدعاية ف مجال السفر واسعة النطاق، واإلعالنات الذكية عبر اإلنترنت، ووسائل اإلعالم
محطة واحدة للحصول عل ترويج دول شامل بطريقة Tourism Review Digital Network االجتماعية المحلية. مما يجعل
.فعالة

وأيضاً النسخة األلمانية ،tourism-review.com ه الرئيسية :Tourism Review Digital Network النسح المتاحة حالياً من
tourism-review.de، والنسخة الروسية tourism-review.ru، والنسخة البولندية tourism-review.pl، يةوالنسخة التشي
والنسخة ،tourism-review.net والنسخة العربية ،tourism-review.fr والنسخة الفرنسية ،tourism-review.cz والسلوفاكية
.tourism-review.es اإلسبانية
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