
 www.visitPalestine.ps أدرج خدماتك على  
يعترب موقع زور فلسطني )VisitPalestine.ps( من املواقع اإللكرتونية الرائدة يف تقديم خدمة اإلرشاد السياحي يف فلسطني. نقدم من خالل املوقع 
جمموعة واسعة من املعلومات والسلع واخلدمات، بهدف مساعدة الزائرين احلاليني واحملتملني يف عملية ختطيطهم وحجزهم لرحالتهم إىل فلسطني.

تكمن مهمتنا يف الرتويج لفلسطني؛ باعتبارها مقصًدا سياحًيا مستقاًل ومفعًما باحلياة، وأنها تتمتع بغناها الديين والتارخيي واحلضاري، وتنوع مصادرها 
الطبيعية. ولتحقيق هذه الغاية، نسعى جاهدين إىل التأكد من أن أمساء مجيع مقدمي اخلدمات السياحية يف فلسطني مدرجة على موقعنا اإللكرتوني 

ويتم حتديثها باستمرار.

شعار  حتمل  إسرتاتيجيتنا  بساطة،  بكل 
زبائنكم" يتوجه  أينما  "نتوجه 

هل تعلم أن:
96% من املسافرين يبدأون بالبحث عن وجهة سفرهم باالستعانة باإلنرتنت. 	•

58% من جممل السفريات يتم البحث عنها وحجزها وشراؤها إلكرتونًيا. 	•
خالل سنتني، سيتجاوز عدد اهلواتف احملمولة املستخدمة لالتصال باإلنرتنت عدَد أجهزة احلاسوب املستخدمة لذات الغرض. 	•

60% من مستخدمي اهلواتف احملمولة يستخدمون حالًيا تطبيقات خاصة بالسفر. 	•
البحث عن مطاعم: %52 	o

البحث عن وجهات للسفر: %46 	o
قراءة التقييمات اخلاصة باخلدمات السياحية: %45 	o

البحث عن فنادق وحجزها: %42 	o
البحث عن رحالت طريان وحجزها: %34 	o

 

 

  

املوقــــع اإللكرتونــي
www.visitpalestine.ps

التطبيقات اخلاصة ب IPhone, IPad, Android املوقــع اخلـاص باهلاتـف احملمـول
قـريبـــــًا



كن عضًوا مميًزا:
حناول ضمان إدراج مجيع املشاريع العاملة يف جمال السياحة على موقعنا، 
نرجو  مدرجة،  شركتك  تكن  مل  إذا  األساسية.  القائمة  ضمن  جماًنا، 

إعالمنا بذلك.
ظهوًرا  معنا  للمشرتكني  أيًضا  نقدم  األساسية،  القائمة  إىل  وباإلضافة 

خاًصا على موقعنا من خالل فرصة اإلدراج املميز.

 

 

املميز: اإلدراج  ملشرتكي  الرئيسية  املزايا 
خمصصة  داخلية،  صفحة  على  ستحصل  بك؛  خاصة  صفحة  ستمتلك 

خلدماتك، تشتمل على التالي:

رابط إلكرتوني للموقع الرئيسي اخلاص بك على اإلنرتنت. 	o

إدراج 10 صور ملنشأتك أو اخلدمات اليت تقدمها. 	o

املوقع  عنوان  ذلك  يف  )مبا  كاملة  بك  اخلاصة  االتصال  معلومات  	o
اإللكرتوني الرمسي(.

ملف شخصي مفصل وقائمة باملنشآت أو اخلدمات.  	o

الطعام،  قوائم  أو  PDF، كاملنشورات،  ملفات ميكن حتميلها بصيغة  	o
وغريها مما متلك.

رابط ممتد خمصص بامسك 	o
)www.visitpalestine.ps/YOUR-NAME( 	

احلجز يف الفنادق إلكرتونًيا؛ 
booking.com، فيمكنك االستفادة  إذا كان فندقك مدرج على موقع 
من شراكتنا مع هذا املوقع، حيث سيتم ربط مجيع االستفسارات تلقائيًا 

بصفحتك الشخصية على booking.com من أجل احلجز وتأكيده.

شعار إلكرتوني جماني، يف قسم مدينتك، على صفحتنا اخلاصة بتغطية 
الفعاليات.

صفحة إعالن كاملة جمانية، وميكن حتميلها من دليل مدينتك.

يتم إدراج العمالء املميزين حسب الرتتيب األجبدي يف أعلى الصفحة وقبل 
القائمة األساسية.

انضم اآلن إىل موقعنا وتفوق على منافسيك

رســـوم اإلدراج:
تبلغ الرسوم السنوية املرتتبة على اإلدراج يف القائمة املميزة 365 دوالر )غري شاملة الضريبة(. وتشمل الرسوم عملية إعداد الصفحة والتعديالت الدورية 

وحتديث الصفحة واحلمالت الرتوجيية.
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