
واجهة عس� الجديدة

بوابتك لعا� التسوق



نبذة تعريفية

إدارة احرتافية وفق مؤرشات قياس أداء للرد عىل طلبات العمالء حددت بثالث ساعات للطلبات الروتينية  ں

وثالثة أيام عمل للطلبات التي تحتاج تعديل عىل صيغ العقد أو الرجوع لإلدارة العليا.

Iso9001  .  وجود أنظمة إدارة الجودة ں

ملا ذا قورميه بوليفارد ؟ 

التجارة اإللكرتونية

وجود تطبيقات هاتفية خاصة باملول وتفعيل  ں

أدوات بالتواصل االجت�عي للتفاعل مع الجمهور .

املول مربوط مع تطبيق   E mallبرنامج املتجر  ں

االلكرتو� وهذا الخيار يتيح لعميلنا االستفادة من 

التطبيق ونحن أول من سيدخل هذه التقنية 

باملوالت السعودية .

تركيبة العمالء 

نعمل مع فرق تسويقية احرتافية لجعل بيئة  ں

التسويق بيئة جاذبة للمستثمرين ومرتادي املول 

وفق ماركات مستهدفة .

نعمل عىل استقطاب أس�ء جديدة غ� مكررة  ں

وبنسب توزيع محددة عىل املساحات التأج�ية 

م� سينعكس إيجابياً عىل معدل زيارات ومرتادي 

املول .

وجود أجنحة خاصة بالبنوك ورشكات االتصاالت . ں

التدخل الرسيع 

برنامج خدمات رجال األمن وفض املنازعات . ں

برنامج  الذوق العام  ں

برنامج اإلسعافات األولية والربط مع الهالل  ں

السعودي .

برنامج خدمات صف السيارة عند الطلب . ں

وجود ٦ مداخل رئيسية للمول . ں

برنامج خدمات غسيل السيارات عند الطلب . ں

وجود منطقة محددة للفاعليات املقامة باملنطقة  ں

وكذلك املناسبات العاملية وفق جدول الفعاليات.

وجود مطاعم عاملية منتقاه مع إطاللة مفتوحة عىل  ں

ج�ل الطبيعة .

مدينة ألعاب متكاملة وفق أعىل املعاي� املستجدة  ں

يف عا� األلعاب والتعليم املبكر .

شقق فندقية أربع نجوم يعترب عامل جذب للسواح  ں

والزوار عىل مدار الساعة وعنرص طلب عىل املطاعم 

والرتفيه .

برنامج الرتفيه من خالل  www.GBolevard.com



* منتزه السحاب * منتزه أبو الخيال * منتزه وحديقة االندلس * منتزه 

الريف * منتزه الحبلة السياحي * منتزه األم� سلطان * منتزه دلغان

* منتزه املربع . . .

* فندق بيوتات * فندق نرجس * قرص سعد  السكني * فندق رمز أبها 

* فندق ريحانة الورد * ريانة أبها للشقق املفروشة 

* الدهثم لألجنحة الفندقية . . .

يحيط بقورميه بوليفارد

مجموعة من الفنادق واملنتجعات السياحية واملعا� والوجهات 

السياحية خدمة للسياح واملتنزه�، نذكر منها عىل سبيل املثال :

املوقع االسرتاتيجي

فندق بودل









Ground Floor Plan



Ground Floor Plan



Mezzanine Floor Plan













يف منطقة عس�

































































THE NEW ASIR INTERFACE
YOUR GATEWAY TO THE WORLD OF SHOPPING

info@GBolevard.comwww.GBolevard.com


