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أطلقت DAIMANI أول سوق عاملي لباقات الضيافة VIP ، حيث يربط بني متعهدي الفعاليات الرسميني بالعمالء من أفراد ورشكات. نحن نقدم تجارب حرصية 
و خاصة جداً ألحداث و فعاليات موسيقية , رياضية وحتى أحداثاً ثقافية يف جميع أنحاء العالم. يمكن للعمالء الحجز وفوراً لهذه اللحظات التي ال تُنىس وكل ذلك 
بلمسة زر واحدة. يتوفر حل »Click & Buy« بـ 7 لغات مختلفة، 30 طريقة دفع مختلفة و بـ 70 عملة. DAIMANI - وجهتك األوىل لباقات الضيافة لكبار 

الشخصيات حول العالم.

DAIMANI أهالً وسهالً بك يف عالم

عاملي

أكرب خيار للفعاليات الرياضية والثقافية. جميع األلعاب الرياضية. يف 
جميع أنحاء العالم.

الرسمية

جميع الباقات مرصح بها من أكثر األحداث املرموقة و بأفضل األسعار 
املتاحة.

سهل االستخدام

انقر وإشرتي “Click & buy” متوفر بـ 7 لغات مختلفة، 30 
طريقة دفع مختلفة و بـ 70 عملة.

موثوق

حماية البيانات الشخصية وكافة التقنيات والربمجيات تمت بواسطة 
SAP. حلول أمنة لدفع دولياً.
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Michel Grach 
رشاكات و مبيعات بني املؤسسات.

Anne Brinkmann 
أحداث و خدمات.

Sascha Fröhner 
مبيعات بني املؤسسات.

Tobias Knüwe 
مدير الرشاكات والعمليات

Vicky Chu 
أحداث و خدمات.

Hugo Brunet 
أحداث و خدمات.

Martina Ciardo 
املدير األول للتسويق وضمان الوالء

João Assis 
مدير حلول SAP ومسؤول التنفيذ

Dennis Broek 
مدير األحداث ومواقع األحداث

Valeriy Diatchenko 
DAIMANI IT Solutions

Krisztina Fehérvári 
املدير األول للتسويق وضمان الوالء

Therese Griesweg 
محاسب الرشكة

Robert Wijers 
مدير إدارة املرشوعات

Petra Daum 
مدير إدارة املرشوعات

Andreas Truttenbach
رئيس مجلس اإلدارة

Max Müller 
املدير التنفيذي

Christian Nilson 
رئيس هيئة العاملني

Pascal Portes 
نائب رئيس الرشكة واملدير العام لرشكة

Thomas Plocher 
املدير املايل

Tobias Grenacher 
مدير الرشاكات والعمليات

John Eades 
UK املدير العام لرشكة

Oliver Gerst 
Germany املدير العام لرشكة

Mark Zeeman 
مدير الرشاكات والعمليات

Charlie Charters 
Hong Kong املدير العام لرشكة

ُنبذة عّنا
يف عام 2018، توصل ستة مؤسسني - جميعهم من كبار املديرين يف مجال ضيافة كبار الشخصيات - لفكرة جماعية: أال وهي، تحسني أساليب وطرق العمل يف هذا 

املجال! ويعد سوق DAIMANI نتاًجا لتجاربهم وخرباتهم املشرتكة.
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التذكرة الرقمية

إن التزام DAIMANI بتحسني وتبسيط اختبار الضيافة املبارشة 
يتضمن وعًدا بطرح تذاكر إلكرتونية عرب تطبيق DAIMANI حيثما 

أمكن، بحيث تكون خاضعة للوائح املحلية والتصديق عليها.

الخدمة الشخصية

دائًما ما يتاح شخص عىل الهاتف أو الربيد اإللكرتوني أو الدردشة أو 
يف مكاتبنا املحلية لتزويدك باملشورة املفصلة، ومساعدتك يف حل أي 

مشكالت تواجهها.

اللغة املحلية

كجزء من التزامنا بتسهيل عملية الرشاء قدر اإلمكان، فإن خدمات 
DAIMANI متاحة بكل اللغات األساسية. وهذا ما يجعلنا الرشكة 

األوىل يف صناعة ضيافة كبار الشخصيات، بفضل تنوع جمهورنا حول 
العالم.

أنظمة السداد املحلية

كل يشء يف DAIMANI يعمل وفق املبدأ القائل بأنه ال يوجد نهج 
واحد يصلح للجميع. وينطبق األمر نفسه عىل أنظمة السداد التي 
نقبلها. يمكنك االختيار من بني أكثر من 30+ نظام سداد دويل 

ومحيل وبأكثر من 70+ عملة.

سوچی

هونغ كونغ

كيب تاون

ساو باولو

زيورخ

لندنأمسرتدام موسكو

هامبورغ
باريس

مواقعنا

ما نقدمه لك
نحن ندرك مدى أهمية رشاء تجربة ضيافة كبار الشخصيات بالنسبة لك. لذلك، نحرص يف DAIMANI عىل تحقيق أقىص استفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمة 

ممتازة، مع عدم إغفال أهمية التواصل الشخيص.

DAIMANI تطبيق

قريبًا، سيضع تطبيقنا قوة DAIMANI بني يديك، من خالل منحك 
وصواًل إىل حسابك عىل مدار 24 ساعة. ال يمكن أن يكون األمر أكثر 

مالئمة وراحة من ذلك.

أفضل سعر

يعرض سوق DAIMANI باقات ضيافة كبار الشخصيات 
بأفضل سعر عىل اإلطالق. نحن ال نتقاىض أي رسوم خدمات أو 

تكاليف أخرى تضاف إىل مشرتياتك.
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