
تطلق إصدار جديد لموقع أعمالها Tourism Review شبة
باللغة الفرنسية

قد تم إطالقها إل السوق Tourism Review Digital Network TRDN النسخة الفرنسية من
مما يسمح للمسوقين بالدخول TRDN العالمية للمساعدة ف توسيع االنتشار العالم لشبة
.لألسواق الجديدة النامية ف مجال السفر

المملة المتحدة ‐ 12 يناير 2013 ‐ اإلصدار باللغة الفرنسية كان الهدف منه تلبية احتياجات الجهات المعنية بالمجال والذين
يسعون لل جديد بشأن أدوات التسويق عبر اإلنترنت وأخبار المجال. فف فرنسا وحدها؛ هناك أكثر من 50 مليون مستخدم
لإلنترنت، أي حوال 77% من إجمال سان البالد. وباإلضافة إل ذلك؛ فإن الوصول للسوق الفرنس مدعوم بحقيقة أن اللغة
.الفرنسية ه اللغة الرسمية ف 29 بلدا مختلفا. يتم التحدث بها ف بلجيا، وكندا، وسويسرا، باإلضافة إل عدة بلدان أفريقية

؛ يساعد اإلصدار باللغة الفرنسية عل الوصول إل أسواق سفر عالمية أوسع،TRDN وكجزء من استراتيجية التوسع الل لشبة
مع وجود إمانات هائلة لإلعالن عن وجهات وخدمات السفر للمهتمين بمجاالت السفر ف المجتمعات الناطقة بالفرنسية. ومن
تسع إل توسيع إمانات اإلعالن والترويج Tourism Review خالل إظهار حجم السوق السياح، وإماناته، وفرصه؛ فإن
.لشركائها داخل البلدان والمجتمعات الناطقة بالفرنسية

من أن يتمنوا من بناء Tourism Review النسخة الفرنسية الجديدة ه واحدة من 8 نسخ للغات مختلفة أنشئت للسماح لشركاء
حمالت عل شبة اإلنترنت تستهدف أسواق السفر باللغات المحلية. خيارات الترويج تشمل مختلف وسائل الدعاية مثل
قوائم الدالئل السياحة العالمية وإقامة وجود أكبر ف وكذلك اإلدراج ف .اإلصدارات الصحفية، واإلعالنات، والفيديو الترويج
.وسائل اإلعالم االجتماعية

متاحة أيضاً بسبع لغات أخرى تشمل اإلنجليزية، واأللمانية، Tourism Review وباإلضافة إل اللغة الفرنسية فإن شبة
والروسية، والعربية، والبولندية، والتشيية، والسلوفاكية. أصحاب المصلحة ف قطاع السياحة والسفر باألسواق الناطقة بالفرنسية
اآلن بإمانهم الحصول عل مجموعة واسعة من مصادر األخبار وأدوات التسويق عبر اإلنترنت، مما يوسع بشل كبير من إمانية
نطاق عالم اإلنترنت عل الدعاية الموجهة لمستخدم.

.tourism-review.fr واإلصدار الجديد باللغة الفرنسية، برجاء بزيارة TRDN لمزيد من التفاصيل عن شبة

# # #

: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

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