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يال كوريا؟ما هي 

الجنوبيةوكالة السفريات الخاصة بالسياح العرب يف كوريا 

من تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات السياحية والربامج الخاصة
العربيةلثقافة لخالل فهمنا 

2016عام 
شهر مارس" یال �ور�ا"تأسست -
الوطنیةسیاحیة مبدعة من هیئة السیاحیة الكور�ة كشر�ة تعینت -
شار�ت في معرض أي تي إم بدبي-

2017عام 
سیؤول�أفضل شر�ة سیاحة في سرعة بدء استراتیجیة العمل من مدینةالترسیم تم -
كشر�ة سیاحیة تدعمها مدینة غوانغ میونغ تعینت -
في معرض أي تي إم بدبيشار�ت -

2018عام 
الوطنیةمن هیئة السیاحیة الكور�ة ناجحة كشر�ة تعینت -
ةفي معرض السیاحة في اإلمارات والكو�ت برعا�ة هیئة السیاحة الكور�ة الوطنیشار�ت -
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تفاهمالخدمات الخاصة

توفیر الجدول السیاحي الخاص
مع السائقوالفنادق والسیارة 

خدمات متخصصة للعرب

خدمة اللغة العربية

یة و تقد�م المرشد السیاحي �اللغة العر�
اإلنجلیز�ة

قط لیس فالمتنوعة؛ البرامج یوجد العدید من 
ب حسبرامج على نطور موسمیة ولكن أ�ضا 

.تفضیالت األسر

الربامج السياحية املتنوعة

الخدمات األساسية
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اليوتيوب االنستغرام

@yallakorea@yallakorea

 خدمة الشبكة االجت�عيةحسابات يال كوريا عىل
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INSTAGRAM

لشر�ةلأهم وسیلة للترو�ج 

تقد�م المعلومات عن البرامج السیاحیة، والفعالیات واألنشطة، وتنز�ل التجارب مع السیاح العرب

ألف متا�ع96�فوق " یال �ور�ا"عدد المتا�عین على حساب 
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YOUTUBE

)العر�یةالمشاهدات من الدول ٪ من 95أكثر من (متا�ع الف 137�فوق " یال �ور�ا"عدد المتا�عین على حساب 

یل وتطو�ر وتحمعن المطاعم الحالل، تنز�ل الفیدیوهات العرب، مع السیاح التجارب وتنز�ل والفعالیات، واألنشطة، تقد�م المعلومات عن البرنامج السیاحي 
مع الیوتیو�رز العربمحتو�ات مثل التعاون 
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االتحاد
2018مایو عام في " یال �ور�ا"ظهرت -

السفر إلى �ور�ا والطالبفي موضوع حول 
األجانب الذین یدرسون في �ور�ا

KBS  اإلذاعة الوطنية
2017في أبر�ل " یال �ور�ا"ظهرت -

التعاون مع مدینة سیؤول على مشروع 
تطو�ر عناصر مبتكرة للتعامل مع 

انخفاض السیاح الصینیین

اإلنجليزيةالجزيرة 
نوفمبر عام في " یال �ور�ا"ظهرت -

عن البنت من العراق  فيالقصة 2018
كور�ا  

Herald Economy
حول 2017في شهر أكتو�ر عام " یال �ور�ا"ظهرت -

المسلمون والطعام الحالل في �ور�ا
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وسائل اإلعالمتغطية يال كوريا يف 



تغطية وسائل اإلعالميال كوريا يف 
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الخاصة TBS إذاعة

2017شهر أبر�ل عام نشرت في -
تقد�م المعلومات عن المطاعم الصد�قة 

للمسلمین �مشار�ة العرب 

قصة املوجة الكورية: املجلة 

و الرادیعلى كضیفة " یال �ور�ا"َظهرت -
عن في مقال 2016مایو عام في شهر 

ر�یةالتبادل الثقافي بین �ور�ا والبالد الع

يك بس إي ورلد راديو

كضیفة 2017مایو عامفي شهر " یال �ور�ا"َظهرت -
حول  على الرادیو وجاو�ت األسئلة  في جلسة حوار 

السیاحیة     وتقد�م الخدمات  إنشاء الشر�ة، قصة 
للسیاح العرب

املدونة الكورية

2016یولیو عام في شهر نشرت -
"یال �ور�ا"نظرة عامة حول شر�ة السیاحة الكور�ة 



)سوري كانغ(سونيا )جونغ يلأون (لج� )إم سانغ وك(مديحة )وونسانغ بارك (خالد 
مديرة التسويق والرتويجمديرة تطوير الرحالتنائب الرئيس التنفيذيالتنفيذيالرئيس 

درجة البكالور�وس فى البناء؛جامعة -
سونغ �یونكوان

شر�ة �وترا لصغار رجال األعمال -
في االمارات العر�یة المتحدة وعمان

عمل في شر�ة إل جي إلكترونیكس  -
في المقر الرئیسي �كور�ا

على المنحة الدراسیة من حصلت -
دولة الكو�ت لدراسة اللغة العر�یة

درجة البكالور�وس فى اللغة -
العر�یة؛جامعة میونغ جي

ر�یة؛ درجة البكالور�وس فى اللغة الع-
جامعة هانكوك لدراسات األجنبیة

متدر�ة في شر�ة إل جي -
إلكترونیكس في األردن

ر�یة؛ درجة البكالور�وس فى اللغة الع-
جامعة بوسان لدراسات األجنبیة

س متدر�ة في شر�ة إل جي إلكترونیك-
في األردن

يال كوريافريق
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YallaKOREA
WWW.YALLAKOREA.COM

Contact
Sangwon Park (Khalid / CEO)

+82-10-2819-8891
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