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 مطار ميونخ بعروض خدمية للعرب

 في شهور الصيف التسوق الشخصي للعرب معاون

 

للركاب  2في صالة  2017تمبر/ أيلول سب 10وحتى  2017يوليو/ تموز  24 في الفترة مابينيتيح مطار ميونخ 

إلى جانب  حيث يقف هؤالء المعاونون .رغبتهمحسب وذلك  ،معاونين في التسوق الخاص بهمالمتحدثين بالعربية 

ويستطيع متحدثو  بينهم وبين العاملين في مجال التسوق،الركاب لتقديم العون في بناء الجسور الثقافية واللغوية 

هم المعلومات بشأن العروض بصورة نويعطو ،2التسوق في صالة  في دنيااللغة العربية كلغة أم مرافقة الركاب 

يقدم معاونو التسوق وغيرهم المساعدة في كما م تلك الخدمة مجانا وتيسر لهم فرصة مريحة للتسوق. قدت   ممنهجة.

ؤالء المعاونين من خالل . ي عرف هضريبة القيمة المضافة أو الشؤون الخاصة بالجمارك استردادأمور تخص 

. وهناك دراية لدى جميع المحال  “Arabic Shopping Assistant„الكتابة المرئية المثبتة على زيهم الرسمي 

 مرافقة معاوني التسوق حال وجود استفسار. عن تلك الخدمة، كما يمكنهم 2لة المتواجدة بصا

كما يقدم للضيوف من المنطقة  الشاملة التي يقدمها للعمالء، خدمةالومن خالل هذا العرض المؤقت يكمل المطار 

وتحمل بوابة بايرن للعالم بوصفها المطار الوحيد في ة اإلقامة. جودكذلك ركاب واحة للالعربية المزيد من الر

الجائزة التي يتم  نال مطار ميونخ فيما يخصفقد اإلضافة لذلك أوروبا لقب سكايتراكس " مطار خمس نجوم" . وب

والخاصة بمعهد الطيران بلندن خالل اإلثنى عشرة عاما    “World Airport Awards„الحصول عليها سنويا 

للمرة األولى بوسام  2017عام  2. وقد تم تكريم صالة أفضل مطار في أوروبالقب لمدة عشر مرات و ماضيةال

 كاب في العالم".كأفضل صالة رسكايتراكس "

 

، مطار ميونيخ الذي تأسست في عام (، ) GMGتدير شركة 

( %ملكية مشتركة بين والية بافاريا الحرة )بنسبة  في موقعه الحالي. والشركة مايو  افتتح في 

، FMG(. يعمل لدى مجموعة شركات %23( ومدينة ميونيخ )بنسبة %وجمهورية ألمانيا االتحادية )بنسبة 

ألف موظف تقريبًا في  35موظف. بفضل القوى العاملة اإلجمالية التي تصل إلى  9000فرًعا، أكثر من  15ولها 

مطار ميونيخ واحًدا من أهم أماكن العمل في والية بافاريا. بعد مضي سنوات قليلة من االفتتاح،  شركة، ي عد 550

مطارات األكثر  10تطور مطار ميونيخ إلى مركز نقل جوي ضخم. واستقر هذا المكان لي صبح واحًدا من 

، وقد 2016الم. في عام جهة حول الع 250ازدحاًما في أوروبا. ويقدم مطار ميونيخ اآلن توصيالت ألكثر من 

مليون مسافر. حيث تظل بوابة بافاريا على العالم هي  42ألف رحلة طيران تقريبًا وأكثر من  400أدار المطار 

بلندن Skytraxالمطار األوروبي الوحيد الذي حصل على لقب "مطار من فئة خمس نجوم" من جانب معهد 

 

 http://twitter.com/muc_airport(Hashtag: #MPresse)  

  http://www.facebook.com/flughafenmuenchen 
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