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تقوم شركة مرحبا بتلبية طلبات العمالء كل وفق الحتياجاته، لضمان دائًما تجربة مرضية للجميع.
نجاحنا يكمن في التركيز على فهم ثقافة المجتمع الذي ينتمي اليه العميل، من اجل تحديد وفهم توقعاته

واحتياجاته، رغبة منا في ارضاء جميع عمالؤنا.

 شركة “مرحبا”  نتاج خبرة تتجاوز الخمسة عشر عاما، وهي من الشركات الرائدة في مجال الخدمات وخدمة العمالء ، تستهدف بشكل رئيسي المنطقة
 العربية. وتضم الشركة فريقا من الموظفين من الجنسين، من الناطقين باللغة العربية، جميعهم على درجة عالية من الثقافة، ومتخصصين في خدمة

 عمالؤنا وفقا الحتياجاتهم، وعلى أتم استعداد لتوفير أعلى مستوى من خدمة الكونسيرج بعدة لغات، كي يتمكنوا من االستمتاع بالجوهر الحقيقي
للرحلة. السفر مع مرحبا يمنحك متعة اكتشاف دول لم تحظ بزيارتها من قبل، وبفضل خبرتنا الطويلة نعد االجدر على مساعدتك الكتشاف ثقافات

وتقاليد جديدة، فنحن نضمن لك االفضل في كل مكان.

من نحن؟

 تقدم “مرحبا للخدمات” عروضًا حصرية تكفلها حزمة من المنتجات
والخدمات يتم تحديثها بصفة مستمرة

لضمان االهتمام بكل التفاصيل في جميع وجهاتنا:
 أوروبا - البحر األبيض المتوسط - منطقة البلقان - الشرق األوسط

ودول الخليج
وفي كل مرة تسافرون معنا تمنحكم تجربة متميزة ال تنسي

نحن نوفر لعمالئنا في جميع الوجهات:
• خدمات النقل   

• االستقبال والترحيب بالزوار بالمطار / الميناء / المحطة

• رحالت بحرية
• خدمات متميزة لكبار الزوار ورجال األعمال

• حزم وعروض رياضية
• فنادق بأسعار مناسبة

• سياحة االجتماعات والمؤتمرات والمناسبات والمعارض والمجموعات
• تاجير سيارات
• حفالت الزفاف

 ثالث مستويات لكل منتج: فضي – ذهبي - وبالتيني
!شعار فريق العمل االساسي: ال تترك أي شيء للصدفة

ما الخدمات التي تقدمها شركة مرحبا؟...

ولمن...؟

!اإليطاليون يفعلونها أفضل

فنون الطهو
 ،المطبخ االيطالي من المطابخ المعروفة حول العالم، بنكهاته الغنية

   وأطباقه المميزة.
 وسوف تمنحك مرحبا فرصة فريدة الكتشاف اشهى المأكوالت االيطالية، من

 خالل قائمة تتضمن مجموعة مختارة من أفضل المطاعم وحفالت العشاء
الخاصة ودروس الطهي، وجوالت الطعام والمهرجانات اعددناها خصيصا

لعمالؤنا.

سيارات فاخرة
 تتمتع السيارات اإليطالية ، وخاصة السيارات الرياضية والسيارات الفاخرة

، بسمعة عالمية في التصميم والسرعة
 وعند وصولك، ستجد بانتظارك سيارة خاصة فاخرة لتصطحبك في

 مغامرة رائعة لزيارة إيطاليا، ومواقعها السياحية الجميلة: بدءا من
 الشواطئ الجميلة لجزيرة سردينيا، وانتهاءا بجبال األلب ذات الطبيعة

 .الخالبة، والواقعة بشمال ايطاليا
تقدم “مرحبا” مجموعة واسعة من الموديالت المتميزة ألفضل شركات

تصنيع السيارات اإليطالية.

 في بلدنا الحبيب إيطاليا، فريق مرحبا على استعداد لمنحكم تجربة سياحية
وثقافية استثنائية على اإلطالق!

 في ايطاليا هذا البلد المضياف، نحن في مرحبا نعمل جاهدين لتحويل
مواردنا المحلية الى مجموعة من التجارب الفريدة من نوعها

التسوق
 إن كنت ترغب فقط في شراء بعض الهدايا التذكارية أو كنت تبحث

 عن مجوهرات، أومأكوالت تقليدية، أو أعمال الفنية، أو كنت من عشاق
 الموضة، فإيطاليا تعتبر الوجهة المفضلة لمحبي التسوق، حيث انها تقدم

للسائح العديد من الخيارات التي تناسب جميع األذواق والمتطلبات
والميزانيات.

إيطاليا: المقصد السياحي

نحن هنا لمساعدة كل من يرغب في خوض تجربة مبتكرة وثرية.

  نهتم بأدق التفاصيل عند تنظيم برامج الرحالت، ونحرص على تلبية

 رغبات جميع عمالؤنا باختالف اعمارهم، وال سيما النساء واالطفال،

 لضمان إقامة ممتعة لجميع أفراد األسرة. لدينا العديد من البرامج

 الترفيهية لألطفال، وبالنسبة لعشاق الموضة، فبإمكانهم التعرف على

 أحدث وأرقى األزياء، من خالل فعاليات استثنائية، ومتميزة.  كما نهتم

 بأن يتذوق عمالؤنا أفضل واشهى المأكوالت خالل جميع رحالتنا،

ليتمكنوا من التعرف على ثقافات جديدة، مع احترام ثقافاتهم االصلية
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