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  2018جام جهانی تا هواپیمایی قطر  شمارش معکوس
، یی قطر شریک و ایرالین رسمی فیفاهواپیما  تا سه روز آینده،روسیه  2018با چشم انداز شروع جام جهانی 

 را برای اتحاد هواداران از اقصی نقاط دنیا آماده میکند. خود

 

 

ور روسیه در مسکو، هواپیمایی قطر هواداران فوتبال را از نقاط مختلف دنیا به کش ژوئن 14با شروع اولین مسابقه در روز  دوحه، قطر:

 بگیرند. ی وافر خود به فوتبال را با شرکت در این رخداد بزرگ جشنآورده تا بتوانند عالقه

ست، ما بینهایت خوشحالیم که وز تا آغاز جام جهانی روسیه باقیر 3مدیر کل هواپیمایی قطر، گفت: درحالیکه تنها آقای اکبر الباکر، 

 در روسیه به ها امسال برای اولین باربازیایرالین رسمی فیفا شرکت کنیم. از آنجائیکه  میتوانیم در این رویداد بزرگ به عنوان شریک و

ای خواهد داشت. در سال گذشته، ما سرویس های خود به کشور روسیه را با گردد، هیجان ویژه کی از بازارهای مهم ما برگزار میعنوان ی

پرواز روزانه به  3اضافه کردن پروازهای روزانه به شهر سنت پترزبورگ، پایتخت فرهنگی روسیه افزایش دادیم که این خود مکملی برای 

که در حال آماده شدن  توانیم شاهد هیجان طرفدارانی باشیمین رسمی فیفا، ما خوشحالیم که میبه عنوان شریک و ایرال .شهر مسکو بود

و عشقشان به فوتبال را جشن بگیرند. به عنوان یک ایرالین، ما به  ند تا از تیم محبوبشان حمایت کنندیی در روسیه هستبرای گردهما

 "روسیه برای نمایش عشق به فوتبال نیست. 2018و هیچ رویدادی بزرگتر از جام جهانی معتقدیم رت ورزش در اتحاد انسان ها قد

رقص "که شامل ضبط مجدد آهنگ کالسیک  روسیه راه اندازی کرد 2018هفته گذشته هواپیمایی قطر کمپینی در خصوص جام جهانی 

میلیون  20اجرا شد. این تبلیغ تلویزیونی با بیش از  "نیکول شرزینگر"ی تلویزیونی مشهور و ستاره بود که توسط خواننده "در خیابان

 .به دست آوردبازدید در رسانه های اجتماعی هواپیمایی قطر شامل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب، موفقیتی بزرگ و جهانی 
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، سومین فرودگاه بزرگ روسیه توافقی دو جانبه امضا کرد که بر اساس آن متعهد به خرید در ماه آوریل هواپیمایی قطر با فرودگاه ونوکووا

درصد از کل سهام فرودگاه شد که این مهم در تکمیل روابط قوی ایجاد شده با این کشور و در حمایت از استراتژی سرمایه  25بالقوه تا 

 گذاری سابق شرکت بود.

دولت قطر و کشور روسیه، این شرکت همچنین در اوایل سال جاری یک قرارداد همکاری پنج ساله با بین  "سال فرهنگ"در تجلیل از 

امضا کرد. این نمایشگاه رویدادی است معتبر که بازار هنر روسیه را یکپارچه کرده و به  Cosmoscowنمایشگاه بین المللی هنر معاصر 

 المللی ارتباط برقرار کنند.ن کمک کرده تا با جامعه هنری بینمشارکت کنندگان آ

، هواپیمایی قطر، پروازهای روزانه ی خود را به شهر سنت پترزبورگ، پایتخت فرهنگی کشور روسیه آغاز کرد و با این کار 2017در دسامبر 

ای هواپیمایی قطر دهنده اهمیت بازار روسیه بردومین مسیر پروازی خود به این کشور را راه اندازی نمود. اضافه کردن این مسیر نشان

 اندازی کرده بود. و را راهپروازهای خود به مسک 2004است که از سال 

ین قرارداد تا ه عنوان شریک و ایرالین رسمی آن امضا کرد که ابهواپیمایی قطر یک قرارداد همکاری جدید با فیفا  2017در ماه می سال 

حقوق بازاریابی و برندینگ  بزرگترین قراردادهای همکاری ورزشی در دنیا، باشد. این همکاری، به عنوان یکی ازمعتبر می 2022سال 

ی این شرکت میلیارد مخاطب به ازای هر مسابقه برا 2قطر با دسترسی به بیش از  2022روسیه و همچنین  2018ی در جام جهانی اویژه

 .ردبه ارمغان خواهد آو
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