
האמירויות
Incentive משלחות - כנסים - טיולי

הדרך הנכונה להכנס לעבוד
במדינה שהכי מסקרנת היום את הישראלים



שמח להכיר לך מפיק מקומי - אמירתי
ושותף אסטרטגי לפעילות שלך באמירויות

מותאם לימי הקורונה.. 



גיל חובב
מנכ"ל ובעלים 

גיל חובב תיירות -  ישראל

אלברטו קבאלו
ןמנכ"ל ובעלים

חברת IMPACT - דובאי

קצת עלינו ... 

מביא איתו 20 שנות ניסיון בתיירות בפיתוח מוצרי
תיירות, יעוץ ושיווק לאתרי תיירות. 

מתמחה בבניית תכניות טיול ונופש, יצירת תמהיל
מוצרים והתאמת מוצר - לקוח , זיהוי צרכי לקוח ויצירת

קונספט. 
האיש שיודע להבין את הצורך ולשקף את ההוויה

הישראלית למוצר המתאים באמירויות.

חברת IMPACT הינה חברת DMC היושבת בדובאי
ומתמחה בטיפול במשלחות, טיולי אינסנטיב, כנסים,
אירועים, וירידים. אלברטו, בעל החברה עם נסיון של
שנים בהפקה וניהול פעילות לארגונים וחברות מכל

העולם. בעלת סניפים גרמניה ובדרום אפריקה, ונכנסת
עתה לשוק הישראלי.   אלברטו, בעל החברה, בעל קשר

הדוק וחם עם המלונות, הספקים ומפעילי התיירות
השונים



מחברים אותך 
להכיר את המקומות השווים
ביותר לאירועים, פעילויות

ופריסות מפתיעות, את האנשים
המומחים בתחומים השונים.

בסטנדרט שלך
ללכת על הטוב ביותר - בנראות,

במיתוג, באיכות.

ללכת על בטוח
חברת איכות מקומית שתדריך,
תלווה, תתאם ותפתור תקלות

במהירות , בשפה ובתרבות
המקומית.

IMPACT
חייבם לקבל גב חזק להפקות באמירויות
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חוויות שלא תשכחו

בערים ובמרכז



אירועים גדולים
ואינטימיים

מותאמי קורונה



בחירת הלוקיישן... 

כמו שצריך להיראות
אירוע

מיתוג, תאורה, הגברה, רשיונות... הכל
בתאום ישיר מול כל הגורמים המקומיים

במקומות הנכונים
על שפת הים, בלב המדבר, על יאכטה



מפגשי תרבות
ואירוח ביתי 



גם בלב המדבר



נהיגת שטח
ורכבי יוקרה



אתרים הסטוריים
וחוויות היסטריות



ואקסטרים... 



משלחות
כנסים ותערוכות

התוכן
בניית תוכן, תאום מפגשים אישיים עם

אנשי מקצוע ומרצים בתחומים שונים-

בנייה, ארכיטקטורה, טכנולוגיה, טבע

וסביבה, ניהול ועוד...

המיקום
ממבחר אולמות בהתאמה לצורך - כנס,

ועידה, חדרי פיצולים, פריסות וכו'

המלון
בחירת המלון המתאים במיקום

האופטימלי - הכרות לעומק עם כל

התשתיות באמירויות, סטדנרט, שירות,

גמישות, כשרות.

האירוע
אירועי שיא ממותגים - ארוחת גאלה,

אירוע ערב, יום טיול, מופעי תרבות

ופולקלור



כנסים ותערוכות
הקמות ביתנים, אביזרי מיתוג, דגלול, דיילות
מקומית, עמדות הרשמה ועוד לכנס מקצועי



IMPACT מבין לקוחות
מהעולם



לא כמו כולם!
חשוב לנו שתהיה מוביל באמירויות!

052-6500307

gil@gilhovav.co.il

www.gilhovav.co.il


