
عام في قطاع الفندقة30خبر 



قمنا بعمل إدارة على المستوى األعلى في مجال السياحة من

بعد القيام بوظيفة مدير عام . عام30خالل خبرتنا على مدار 

ا نجوم ومهام التنسيق العام، أسسن5في أشهر الفنادق من فئة 
من أجل الوصول " الدولية إلدارة الفنادقTurizoom"شركتنا 

كي إلى الحلول البديلة وتقديم خدمات في قطاع السياحة التر
.اعتماًدا على الخبرات التي حصلنا عليها

وفنادق فقد كان لنا أعمال قوية فيما يتعلق بفنادق المنتجعات

، وتجارب في اإلدارة 1986المدن وفنادق المؤتمرات منذ عام 

قطاع الفعالة، وكان لنا بصمات في العديد من المشروعات في ال
".االختالف واالختيار"تحت شعار 



خدماتنا

استشارات استامثرات الفنادق•

دارة الفنادق والعمليات• استشارات ا 

استشارات تعلميية يف قطاع اخلدمات•

تدريبات خدمات الفندقة يف املستشفيات•

خدمات مراقبة الفنادق•

دارة التوجهيات• ا 



استشارات استامثرات الفنادق

التحليالت احمللية والفزيايئية•

عداد املرشوعات• التصاممي املعامرية وا 

عداد املوازانت املالية وتاكليف الاستامثر• ا 

التخطيط والتشجيع الاستامثر والتوثيق•

دارة الأصول• تاكمل العالمة التجارية للفندق وا 

دارة العالمة التجارية• بداع عالمة جتارية جديدة وا  ا 

دارة البنية التجتية الفنية والتكنولوجية للفندق• ا 

تطبيقات مفهوم الفندق•



العالمة التجارية والتواصل الاسرتاتيجي•

مبيعات وتسويق الفندق•

التسويق الرمقي واملبيعات عرب ال نرتنت•

مبيعات الزايرات والاجامتعات•

عداد املزيانيات املالية واملراقبة• ا 

املوارد البرشية والتدريب•

داستامثر • دارة رشاكت املأأكولت واملرشوابتا  وا 

ماكتب الاس تقبال واحلجزارة •

دارة ال يرادات• حتسني الأسعار عرب ال نرتنت وا 

دارة خدمات الطوابق• ا 

دارة أأمن الفندق• ا 

دارة املراكز واملنتجعات الصحية• ا 

دارة تكنولوجيات الفندق• ا 

Crm & Webحلول •

جراءات معايري املؤسسات واخلدمات• ا 

دارة نظافة املواد الغذائية واجلودة• ا 

صالح وجتديد الفندق• وضع خطط صيانة وا 

دارة املبيعات وتوريد املنتجات• ا 

دارة الفنادق والعمليات استشارات ا 



الموسمتدريبات افتتاح الفندق وما قبل •

التغييرتدريبات القيادة، والتخطيط االستراتيجي، وإدارة •

العالقاتتدريبات استراتيجيات المبيعات والتسويق، والتواصل مع العمالء، وإدارة•

والتمويلتدريبات الحسابات •

والخدماتتدريبات معتمدة على الضيوف •

األقساممعتمد على –تدريبات عمليات الفنادق •

االستقبالتدريبات قسم •

الطوابقتدريبات قسم خدمات •

والمشروباتتدريبات فسم المأكوالت •

المطبختدريبات قسم •

الضيافةتدريبات قسم •

الفنيتدريبات القسم •

األمنتدريبات قسم •

التدريبات التدعيمية•

الجودةمعايير إدارة تدريبات •

الخضراءالتدريبات •

استشارات تعلميية يف قطاع اخلدمات

تدريبات الفنادق❖



تدريبات املهارات اخلدمية واملهنية•

تدريبات املأأكولت واملرشوابت•

تدريبات املدراء•

دارة اجلودة• تدريبات معايري ا 

(الرشاكت املؤسس ية)التدريبات اخلرضاء •

استشارات تعلميية يف قطاع اخلدمات

املطعمتدريبات ❖



تدريبات اخلدمات الأساس ية للخدمات الفندقية•

تدريبات املدراء•

اسرتاتيجيات التسويق واملبيعات للخدمات الفندقية•

التدريبات التدعميية•

التدريبات اخلرضاء•

تدريبات خدمات الفندقة يف املستشفيات



املراقبة املالية والمتويلية•

مراقبة اسرتاتيجية املبيعات والتسويق•

مراقبة العمليات•

مراقبة خدمات املأأكولت واملرشوابت•

دارة اجلودة• مراقبة املواد الغذائية وا 

رضاء العميل • العميل الرسي–ا 

مراقبة أأداء العاملني•

خدمات مراقبة الفنادق



تعريف الوهجات•

توجيه الوهجات•

التعريف ابلوهجات•

الوهجاتتسويق •

دارة التوجهيات ا 





فريقنا



جوائزان وشهاداتنا

تقدير اجلودة لفن الطهيي جبودة عالية–شهادة خفرية •

جوائز السفر العاملية-يف أأورواب Leadingوس بافندق •

جوائز السفر العاملية-يف تركيا Leadingفندق وس با •

جوائز السفر العاملية-يف تركيا MICE Leadingفندق •

معرض رشق البحر املتوسط ادلويل للس ياحة والسفر-شهادة تقدير •

ائز تشوكور أأوفا جو –جائزة املديرين رفيعي املس توى يف قطاع الس ياحة يف تركيا •

للس ياحة

دارة اجلودة-جائزة أأفضل فندق ُمدار للمؤمترات • جوائز ا 

وزارة الصناعة والتجارة اخلارجية–جائزة ال دارة العليا •

DEIK-شهادة تقدير •

(UNWTO)منظمة الس ياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة •

Tourism Global Summitالقمة العاملية للس ياحة •





TURİZOOM

الدولية إلدارة الفنادق

7407640( 532)90: +المحمول–3832200( 216)90: +الهاتف

3832000( 216)90: +فاكس

، كوزجونجوك، إسطنبول، تركيا34674، 26: إجادية، شارع شيفتا تشينار، رقم

www.turizoom.com 



حسن الضيافة هي إظهار الحب 

واالهتمام




