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كوريامقدمة عن رشكة يال 

حسابات يال كوريا عىل خدمة الشبكة االجتامعية

اإلعالمتغطية وسائل 

كوريافريق يال 

املحتويات



الخدمات الخاصة

الرحالت الخاصة توفري 

بة بكم والفنادق املناس

للعوائل العربية

فهم الثقافة
العربية

ةفهم الثقافة العربي

توفري خدمات خاصة

بناء عىل فهم للعرب 

.الثقافة العربية

خدمة اللغة العربيةالخدمة الخاصة

خدمة اللغة العربية

السياحيتقديم املرشد 

العربيةاملتحدث باللغة 

واإلنجليزية

الربامج السياحة
املتنوعة

يوجد العديد من الربامج 

يف ذلك رحالت املتنوعة مبا 

ريناملسافعىل حسب تفضيالت 

الربامج السياحية املتنوعة

يال كوريا؟ما هي 

AVAILABLE IN ARABIC

.يةالسفريات املتخصصة بالسياح العرب يف كوريا الجنوبوكالة يال كوريا

السياحينقدم كل الخدمات السياحية داخل كوريا ومبا فيها الربنامج 
بكم العربية والسيارة الخاصة املتحدث باللغة السياحي واملرشد 

والفنادق .عىل فهم الثقافة العربيةبناء 

باإلضافة إىل ذلك، نطّور دامئا الربامج السياحية املتنوعة
.سياحتكم يف كورياليك نهديكم ذكريات ال تستطيعوا نسيانها خالل 

لعربيةاليك نصبح جرًسا بني كوريا الجنوبية والبالد كبرية نحن سنبذل جهوًدا 



يال كورياتاريخ 

شهر مارس" يال كوريا"تأسست -
سياحية مبدعة من هيئة السياحية الكورية الوطنيةكرشكة تعينت -
يف معرض أي يت إم بديبشاركت -

الرتسيم بأفضل رشكة سياحة يف رسعة بدء اسرتاتيجية العمل من مدينة سيؤولتم -
كرشكة سياحية تدعمها مدينة غوانغ ميونغتعينت -
يف معرض أي يت إم بديبشاركت -

الوطنيةكرشكة ناجحة من هيئة السياحية الكورية تعينت -
الكورية يف اإلمارات برعاية هيئة السياحية الكورية الوطنية الثقافة والسياحة شاركت يف مهرجان -

شاركت يف معرض السياحة يف اإلمارات والكويت برعاية هيئة السياحة الكورية الوطنية-
إقامة ورش عمل لدول الرشق األوسط وزيارة الرشكات املشاركة-

(طريان اإلمارات ، طريان الخليج ، رشكة الربيع، والعديد من وكاالت السفر األخرى يف الرشق األوسط)

2016

2018

2017

2019



يال كورياتاريخ 

شاركت يف معرض السياحة يف اإلمارات برعاية هيئة السياحية الكورية الوطنية-
"جميلة بكوس"بيويت -اإللكرتونية يكخدمة التجارة بدأت -

[خدمة التوصيل الدويل إىل الدول العربية]

ملبيعات املنتجات الكورية " يال وسيط"بدأت خدمة التجارة اإللكرتونية -
[خدمة التوصيل الدويل إىل الدول العربية]

شاركت يف معرض الرياض للسفر-
للسفرشاركت يف معرض الرياض -

2020

2022

2021



خدمة الشبكة االجتامعيةحسابات يال كوريا عىل

.رئيس من العربألف متابع يتكون بشكل 10.3مع للرتويج لخدماتنا الرئيسة إنستغرم يال كوريا هو أداتنا 

وريا، والفعاليات تقديم املعلومات عن الربامج السياحية، معلومات السياحة بكوريا، الحياة اليومية من أعضاء يال ك
.العربواألنشطة مع السياح 

(.العربيةاملشاهدات من الدول ٪ من 95أكرث من )متابع الف 188يفوق " يال كوريا"قناة عدد املتابعني عىل 

تقديم بعض املعلومات عن األماكن السياحية واملطاعم الحالل يف كوريا، وإظهار الثقافات الكورية، وحتى 
.تطوير محتويات مثرية لالهتامم من خالل التعاون مع املؤثرين العرب املشهورين

الف متابع ونستخدم هذه التطبيق لتقديم املعلومات عن 15يفوق " يال كوريا"عدد املتابعني عىل حساب 
.برامجنا السياحية، ومشاركة حياتنا اليومية يف كوريا مع الشعوب العربية

إنستغرام
@yallakorea

يوتيوب
@yallakorea

شناب شات
@yallakorea

تيليجرام
@yallakorea

املعلومات ونشارك ارين مشآالف 3يشارك " يال كوريا"غرفة الدردشة الجامعية تليجرام عىل املشاركني عدد 
للعرباملنتجات الكورية مبيعات ونوفر خدمة ويومية أعضائنا، السياحية الكورية 



اإلعالم يف تغطية وسائل يال كوريا 

<Hally Story>

يف مقال عن التبادل الثقايف 

بني كوريا والبالد العربية

<املدونة الكورية>

نظرة عامة حول رشكة السياحة 

يال كوريا"الكورية 

يف شهر أكتوبر

<Herald Economy>

الحالل حول املسلمون والطعام 

الكوري

يف شهر أبريل

الخاصة> TBS إذاعة >

تقديم املعلومات عن املطاعم 

ب الصديقة للمسلمني مبشاركة العر 

<يك يب إس ورلد راديو>

إنشاءجلسة حوار حول قصة يف 

، وتقديم الخدمات  السياحية  الرشكة

العربللسياح 

<KBS  اإلذاعة الوطنية>

عىلالتعاون مع مدينة سيؤول 

للتعاملمرشوع تطوير عنارص مبتكرة 

مع انخفاض السياح الصينيني

<KBS 1اإلذاعة الوطنية   >

للمطاعم الحالل مقدمة 

كوريايف 

[يف كوريا]

< "يب اي جي"تعاون مع قروب كيبوب  >

ع السياحية يف كوريا ملألماكن مقدمة 

تغني جي التي قروب كيبوب يب اي 

الدول العربيةالعربية  يف باللغة 



اإلعالم يف تغطية وسائل يال كوريا 

<الجزيرة>

لبنت العراقيةاقصة 

كوريايف 

[يف الدول العربية]

<االتحاد>

يف موضوع حول السفر إىل 

كوريا والطالب األجانب الذين 

كوريايدرسون يف 

<التواصل الحكومي>

تقديم رشكة املتحدثني العرب

للتبادل االعريب

<هيئة السياحة الكورية الوطنية>

املعلومات عن السياحة الكوريةمقدمة عن 

هيئة السياحة الكورية الوطنيةمع 

<هيئة السياحة الكورية الوطنية>

مقدمة عن األماكن السياحية 

نامييف جزيرة 

<هيئة السياحة الكورية الوطنية>

األماكن السياحية مقدمة عن 

يف جزيرة جيجو ومدينة بوسان

< إنرتتينمنتإم إس تعاون مع  >

ثقافة الكيبوب مقدمة

إنرتتينمنتيف إس إم 



يال كوريافريق

خالد
(باركسانغ وون)

الرئيس التنفيذي

يف البناء؛البكالوريوس درجة -
جامعة سونغ كيونكوان

كوترا لصغار رجال األعامل رشكة -
العربية املتحدة يف االمارات 

وعامن

عمل يف رشكة إل جي -
إلكرتونيكس  يف املقر     

مديحة
(سانغ وك إم)

نائب الرئيس التنفيذي

يفالبكالوريوس درجة -
ميونغ جياللغة العربية؛ جامعة 

عىل املنحة الدراسية من حصلت -
العربيةاللغة الكويت لدراسة دولة 

حبيب
(سيونغ هيون يو)

نائب الرئيس التنفيذي

ة يف اللغالبكالوريوس درجة -
؛  جامعة هانكوك العربية

األجنبيةللدراسات 

دراسة اللغة العربية يف مرص-



YallaKOREA
WWW.YALLAKOREA.COM

تصالا
( التنفيذيالرئيس  (خالد / بارك سانغ وون 

+82-10-2819-8891


