
إطالق منصة جديدة لألنشطة السياحية ف فرنسا

الت تم إطالقها األسبوع الماض ، للسائحين ، (Alentour) ستسمح منصة ألونتور
األنشطة وحجزها بالقرب من وجهة عطالتهم. أعلن بنك األراض بالعثور عل (Banque
des Territoires) ا جديدًا لتزويد المسافرين بفهرسترونيا إلأنه سيطلق موقع
ن حجزها عليم لألنشطة السياحية بالقرب من فندقهم أو موقع التخييم ، والت
قبل 15 عاما ، ثم قبل عشر سنوات من Tripadvisor هواتفهم الذكية."لقد واجهتنا ثورة

سيون من الجيد أن يأت االبتار الرقم من وقت آلخر من فرنسا ، الدولة السياحية الرائدة ... Airbnb ثم Booking.com قبل
العالم ، "أوليفييه سيشل ، مدير بنك األراض ف.

للمسافرين بتلق ، عند حجز فندقهم أو عند وصولهم ف عطلة ، رسالة نصية شخصية أو بريد إلترون(Alentour) يسمح ألونتور
يشير إل قائمة كاملة باألنشطة المحتملة القريبة ، ويمن حجزها عبر هواتفهم الذكية. بدأتها الحومة ف مايو 2020 كجزء من
خطة التحفيز ، و المنصة ف الغالب مملوكة  من طرف بنك األراض ويرأسها تيموث دي رو ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة
Abritel HomeAway (Expedia Group) ، مع Amadeus - من مالها ‐ و تمتلك الباق الت Dawex كشركاء تقنيين. مع
المنصة ، فإن مرافق اإلقامة السياحية ‐ الفنادق ، ومواقع التخييم ، والمساكن السياحية ‐ والمؤسسات ‐ ماتب السياحة ،
تقديم مجموعة من األنشطة السياحية للزوار. عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة ف ولجان السياحة اإلقليمية ‐ قادرة عل
الفندق أو متب السياحة ، يمن للمسافرين تجنب جمع التيبات الورقية. يمن للفنادق تقديم نصائح لضيوفهم بشأن األنشطة
.الترفيهية القريبة ، والمحددة جغرافيا عل خريطة تفاعلية

لقد أدركنا أن السياح يهتمون بشل متزايد باألنشطة الت تتراوح من زيارة المتحف المحل إل نادي المهر إل أكروبرانشينغ"
(accrobranching) ، س عرض اإلقامة أو النقل ، يشير أوليفييه سيشل. "ليس من السهلع وأنهم كانوا غير رقميين " ، عل
150.000 من مزودي األنشطة ، مقابل حجم أعمال يبلغ 22 مليار يورو ، منها 5 إل ون هناك "من 120 إلالعثور عليهم". سي
تمييز نفسها عن المنافسين Alentour 10٪ فقط تأت من الحجوزات الرقمية: اإلمانيات هائلة" ، كما يقول تيموث دي رو. تريد
وه حضرية للغاية ، كما يقول تيموث دي رو.تم اختبار المنصة منذ أغسطس ف كوت دازور ، Airbnb أو Booking.com مثل
، وسيتم نشرها تدريجياً ف جميع أنحاء فرنسا. باإلضافة إل ذلك ، سيتم تحصيل عمولة "أفضل" من "20 إل 35٪ عمولة الت يتم
.فرضها ف السوق" ، بحسب تيموث دي رو
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