
نلعي وبسكإ يف "اتوكجنابلا" نيبلفلا حانج
يداشرإ قيبطتو ةيفيقثت ةبعل قالطإ
ةرماغ ةبرجتب راوزلا ديوزتل

The 'Mobile Visitor Journey' app created by BBDO

Guerrero, with Ube Boy as its virtual tour guide

The official character of Bangkóta, Magbun a.ka. Ube

Boy, as he travels the oceans by boat in a teaser video

co-produced by Rocketsheep Studio and Twenty

Manila

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 4,

2021 /EINPresswire.com/ -- 

ضرعمل بقترملا حاتتفالا ليبق

نع نيبلفلا تنلعأ ،2020 يبد وبسكإ

ةمادتسالا لوح ةقيمعلا اهتصق جمد

ايجولونكتلا ةوق عم ةيفاقثلا

تاقيبطت قالطإ لالخ نم ةثيدحلا

اهحانج راوز ذخأتس ةيلعافتو ةيكذ

نأ اهنأش نم ةيفاشكتسا ةلحر يف

ةفاقث يف ةرماغ ةبرجت ضوخ مهل حيتت

.ةعدبم ةلودك اهزاربإو نيبلفلا

ةراجتلا ةرازو موقت نأ ررقملا نمو

ةهجلا اهتفصب ،ةينيبلفلا ةعانصلاو

يف نيبلفلا ةكراشم نع ةلوؤسملا

فيظوتب ،2020 يبد وبسكإ ضرعم

ةكرحتملا موسرلا لاجم يف عادبإلا

ثيح باعلألا ريوطتو تايجمربلاو

مسا لمحت ةيفيقثت ةبعل تقلطأ اهنإ

"Bangkóta Trivia Quest" قيبطتو

Mobile" هيلع قلطُي راوزلل يداشرإ

Visitor Journey"، عم مادختسا عم

ةينيبلفلا ةكرحتملا موسرلا ةيصخش

ريوطت مت دقو ."Ube Boy" ىمست يتلا

نم اًيرصح ةيمقرلا تاعادبإلا هذه

باعلألا يروطم نم نيصصختم لبق

موسرلا ينانفو جماربلا يئشنمو

 .يملاعلا ثدحلا اذه يف ةلودلا ةكراشمل ةكرحتملا

هقيرفو يابالاب سميج ينيبلفلا باعلألا روطم اهممصو اهروط يذلا ةيفيقثتلا ةبعللا ىعست

نوكتسو ،نييزينورتسألا نيينيبلفلاب راوزلا فيرعت ىلإ ،"Digital Art Chefs" ةكرش يف

http://www.einpresswire.com


A day exterior photo of the Philippines pavilion,

“Bangkóta” at the Expo 2020 Dubai

نيذلا كئلوأل "ةيمقر ةباوب" ةباثمب

.حانجلا ةرايز نم اونكمتي نل

ىلع بجوتي ،قيبطتلا اذه يفو

ددع ربكأ بسك نيكراشملا نيبعاللا

لالخ نم سومشلاو موجنلا نم نكمم

لوح ةلئسألا نم ةعومجم ىلع ةباجإلا

ةصرفب اوظحيل ،اهحانجو نيبلفلا

Go" كيتوب نم ةمّيق زئاوجب زوفلا

Lokal!" نم 6 ةقطنملا يف نوكيس يذلا

.حانجلا

دعي نيبلفلا حانج نأ ىلع ًاديكأتو

ةقيمع ةرظن رفوي ًاحومط ًاعورشم

ةمادتسالا لوح مهمهف قيمعت ىلع مهعجشيو راوزلا مهليو ،نيينيبلفلل ةيقيقحلا لوصألل

ناك ينشهدأ ام رثكأ نأ دقتعأ" :يابالاب سميج ينيبلفلا باعلألا روطم لاق ،ةيفاقثلا

صاخشألاو تافاقثلا نم ديدعلاب ربكأ طابتراب رعشأ ينلعج دقل .يزينورتسألا لصاوتلا

نم نيرخآ صاخشأب انطابترا ةيفيكو انلوصأ لوح ًاقيمع اًروعش ينيطعي هنإو ،نيرخآلا

".انرزج جراخ

ةينيبلفلا عادبإلا ةلاكو هتممص يذلا "Mobile Visitor Journey" قيبطت رفوي ،رخآ بناج نمو

BBDO Guerrero 1386 هتحاسم غلبي يذلا حانجلا ليصافت عيمج لوح اًلماش اًليلد راوزلل

ىلع راوزلا ةدعاسمل عقاوملا ديدحتل ماظن ىلع هئاوتحاب قيبطتلا زيمتيو .اًعبرم اًرتم

لوح ةيساسألا تامولعملا ريفوت عم ،حانجلا لخاد ةزيمتملا ةينامثلا قطانملا ربع لقنتلا

 .حانجلا ةصق يورتس يتلا ضورعلا

ليلدلاو ةيديلقتلا ةعوبطملا طئارخلا ىلإ ةجاحلا لدبتسي يداشرإلا قيبطتلا اذه نأ امك

امم ،ةيتوصلاو ةيصنلاو ةيئرملا تاهجاولا لمشت ةيلعافت ةيمقر رصانعب ،يلعفلا يحايسلا

.حانجلا راوزل ةيئانثتسا ةبرجت ريفوت يف مهاسيس

،Magbun ىعدت ةحرمو ةرماغم ةكرحتم موسر ةيصخش عم نيقيبطتلا ومدختسم لعافتيسو

دادجأ لصأب مهفيرعت لالخ نم .حانجلل ةيمسرلا ةميمتلا يهو ،"Ube Boy" ـب ةبقلملاو

نم ةينيبلفلا ةيوهلا "Ube Boy" مجرتي ،ماع فالآ ةعبرأل دتمت يتلا مهتفاقثو نيبلفلا

.بابشلاو لافطألا ةئف لعافت نمضت نأ اهنأش نم يتلا ةكرحتملا موسرلا فيظوت لالخ

ينيبلفلا جرخملا Rocketsheep Studio سسؤم ةطساوب ةكرحتملا ةيصخشلا هذه راكتبا مت دقو

Twenty جاتنإلا ةكرش عم نواعتلاب ،هقيرفو نيروغنويل ديڤأ ةكرحتملا موسرلا نانفو

Manila، سيليجنأ ينام يعادبإلا اهريدمو اهسسؤم ةدايقب. 

يف نيبلفلا حانج نع نييقيوشت ويديف يعطقم جاتنإ يف اكراش دق نيقيرفلا نيذه نأ ركذيو

.ةيسيئر ةيصخشك Ube Boy نيمدختسم ،وبسكإ

ةكرحتملا موسرلا ينانف مظعم نإف ،ةكرحتملا موسرلا لاجم يف" :نيروغنويل ديڤأ لاقو



لاطبألا بولسأ امإ - ةيناباي وأ ةيبرغ ودبت ءايشألا لعج ىلع نوداتعم نيينيبلفلا

ديرن ،لاجملا اذه يف ةصصختم ةهج انتفصب .ةيدايتعالا ةكرحتملا موسرلا وأ نيقراخلا

كلذو اهعنصن يتلا مالفألا يف انب ةصاخلا ةيلحملا ةيئرملا رصانعلا فيظوت ىلع زيكرتلا

".ةينيبلف ةكرحتم موسر ةيوه ءاشنإل

يف نيينيبلفلا نحن انراشتنا ىدمب نيبلفلا حانج لفتحي " :سيليجنأ ينام لاق ،هبناج نم

"بيحرتلا ةفاقث" يهو ةقيمع ةفاقثب نوعتمتي نيينيبلفلا نأ رهظُي امك .ملاعلا ءاحنأ عيمج

".1521 ماع ذنم جراخلا نم فويضلاب

قفاوتتس ،"لبقتسملا عنصو لوقعلا لصاوت " راعش تحت ماقيس 2020 يبد وبسكإ نأ امبو

ةأشن ذنم ةخسار ةفاقث يهو ،لصاوتلل نيينيبلفلا بح عم ةيمقرلا نيبلفلا حانج تاعادبإ

نورشتنملا نوينيبلفلا لظي ،ملاعلا لوحو تاطيحملا ربع رفسلاب مهفغشل اًرظنو .مهدادجأ

نم ضعبلا مهضعب عم اًيمقر نيلصتمو مهفالسأب اًيفاقث نيطبترم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف

 .ايجولونكتلا لالخ

تاعانص يف ةينيبلف بهاوم ًاضيأ تفلك دق ةينيبلفلا ةعانصلاو ةراجتلا ةرازو نأ ركذي

ةيرصبلا نونفلاو ةيوديلا فرحلاو ميمصتلاو ةيرامعملا ةسدنهلا لمشت ىرخأ ةيعادبإ

مالعإلاو وهطلا نفو تايجمربلا ريوطتو ةكرحتملا موسرلاو مالفألا كلذكو ،ةيحرسملاو

.2020 يبد وبسكإ يف نيبلفلا ليثمتل ،رشنلاو

روتس لبأ يرجتم ىلع ًابيرق "Mobile Visitor Journey"و "Bangkóta Trivia Quest" قيبطت رفوتيس

ينورتكلإلا عقوملا نم نيبلفلا حانج ةرايز مكنكمي ،تامولعملا نم ديزملو .يالب لجوجو

 .www.expo2020dubai.com وبسكإ ضرعمل
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