
 جميل مجدي

 والمبيعات التسويق لقطاع مديًرا

 بمصر أكور لفنادق 

 

 بينما بمصر لفنادقها والمبيعات التسويق لقطاع مديًرا جميل مجدي تعيين عن العالمية أكور شركة أعلنت: 2019 – سبتمبر 5 – الخميس

 .سيتي نايل فيرمونت لفندق قيادته يواصل

 

 ندقًاف وعشرين باألربعة والمبيعات التسويق عمل فرق واستراتيجيات أداء على مجدي يشرف سوف بمصر، للشركة إقليمي كمدير

 ميركيور، و لونوفوتي وموفينبيك لجند وسوفيتيل وسوفيتيل فيرمونت التجارية العالمات ذلك في بما بمصر، أكور لمجموعة التابعين

 .اإلنشاء قيد فندقًا عشر الخمسة إلى باإلضافة

 

 في ،سهليوبولي فيرمونت فندق بمصر، للمجموعة فندق أول مع بمصر العالمية رافلز فيرمونت ومنتجعات فنادق لمجموعة مجدي انضم

 مجدي يحمل. ٢٠١٥ عام في بمصر للمجموعل والمبيعات التسويق لقطاع اإلقليمي المدير منصب حتى الرئيسية المناصب من سلسلة

 ذلك في بما الجوائز من العديد وحصد مصر ، القاهرة. األمريكية الجامعة من الشرف مرتبة مع األعمال إدارة في البكالوريوس درجة

 تعد التي ل،سيرك بريزيدنت وفيرمونت ماسترز فيرمونت جائزة إلى باإلضافة هذا. الشركة مستوى على للعام والتسويق المبيعات مدير

  .٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦ األعوام في الشركة، قبل من معتمدة جائزة أعلى

 

 -انتهى-

 

 أكور عن نبذة

ً  رائدة مجموعة هي أكور  في الفندقية والفلل والشقق ومنتجعات فنادق ٤٩٠٠ فى فريدة خبرات تقدّم والفنادق الضيافة مجال في عالميا

 العالمات من تضاهى ال مجموعة خالل من المميزة الضيافة حلول أكور تقدم عاماً، ٥٠ من أكثر مدى وعلى. العالم حول دول ١١٠

 .العالم في جاذبية الوالء برامج أكثر من واحدة تدعمها واالقتصادية، الفاخرة التجارية

 اتوالمشروب والمأكوالت الرفاهية من مميزة مستويات وكذلك واللعب والعمل للحياة جديدة أساليب أكور توفر اإلقامة، إلى وباإلضافة

 لدى مالاألع تعزيز مجموعة تعمل التجاري، المستوى على بأدائها االرتقاء وبهدف. الشريكة التجارية العالمات منتجات وأرقى والترفيه

 .العمالء تجربة وتحسين الفنادق، عمليات تحسين التوزيع، أنشطة زيادة على أكور مجموعة

ً  أكور وتلتزم ً  التزاما . فيها عملت التي المجتمعات وسكان األرض لكوكب الجميل رد في فعاالً  دوراً  وتلعب المستدامة القيمة بتوفير تاما

 صندوق يعمل بينما اإليجابية، الضيافة مفهوم كريست على العمل إلى Planet 21 – Acting Here أكور برنامج يسعى حيث

(Solidarity) األقل المجتمع شرائح تمكين على  ً   .الوظائف على والحصول المهني التدريب توفير خالل من حظا

 :الدولي المالية األوراق سوق في التعريف رقم) باريس يورونكست بورصة على مدرجة" أيه إس" أكور مجموعة أن يذكر

FR0000120404) البورصة خارج التداول سوق وعلى (OTC Market) المؤشر رمز) األمريكية المتحدة بالواليات: 

ACRFY). اإللكتروني الموقع زيارة يرجى المعلومات من لمزيد: accor.com، وفيسبوك تويتر على حسابنا على متابعتنا أو. 


