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، تتميز بتصميمها  اإلمارات العربية المتحدة دولة أكبر أرينا داخلية متعددة األغراض فيتم أفتتاح  2021في عام  •
 المرن القابل للتعديل لتوفير قاعات بمساحات مختلفة بضغطة زر واحدة. 

دقائق عن   7واجهة ياس باي المائية النابضة بالحياة على جزيرة ياس، وتبعد تتميز االتحاد أرينا بموقعها في  •
 دقيقة عن مدينة دبي.  45مطار أبوظبي الدولي و

تلتزم بتطبيق األنظمة المتوافقة مع و  تتمثل رؤية االتحاد أرينا بأن تتصدر بين األوائل لتصبح أرينا خضراء، •
المستدام والحائز على الجوائز؛ ومنها عزل المبنى الذي يتيح إدخال  أحدث معايير حماية البيئة في تصميمها 

اإلضاءة الطبيعية، والتمديدات الصحية التي تتميز بالفاعلية، وستساهم هذه األنظمة في توفير استهالك الطاقة  
 ٪. 28٪ والمياه بنسبة 20بنسبة 

رينا من كل زيارة تجربًة ال ُتنسى، وذلك من خالل  انطالقًا من ثقافتها الراسخة ورؤيتها المستقبلية، تجعل االتحاد أ •
 الجمع بين كرم الضيافة اإلماراتية وأحدث التقنيات من حول العالم. 

تقّدم األرينا مساحة ال مثيل لها، يمكن تخصيصها بسهولة ألي فعالية، إذ يمكن لالتحاد أرينا أن تستضيف مآدب  •
 رياضية عالمية، أو عروض مسرحية والمزيد. عشاء حميمة، أو حفالت موسيقية ضخمة أو فعاليات

وتقدم جميع    م رائعة تعرض األحداث القادمة  9م ×  32مقاس  LEDشاشة  من خاللالترحيب بالضيوف يتم  •
  المعلومات التي يحتاج إليها الضيوف ليتنقلوا داخل األرينا بسهولة.

الرائدة في   Cisco Visionشاشة في جميع أنحاء المكان، يتم التحكم فيها بواسطة شركة  250توفر أكثر من  •
  الصناعة، الفتات تفاعلية وأخبار ومعلومات عن الضيوف وإلقاء نظرة خاطفة على المحتوى المستقبلي.

مع أكبر متًرا مربًعا  3565احة ، تم بناء الساحة حول وعاء رئيسي بمس18000ثابتة تبلغ استعابية مع قدرة  •
 القابلة للتخصيص خاصةوالتي يمكن تحويلها بسهولة إلى تكوينات مختلفة بفضل ستائر أرضية في المنطقة، 

 . ومسرح قابل للتخصيص أيضاً 
تتكون من   بما فيها األجنحة والمجالس المخصصة لكبار الشخصيات. ،فئات متنّوعة للمقاعد األرينا تضم  •

القاعة   إحاطةمجموعة من فئات المقاعد ، والوصول العام ، والمدرج ، والممتاز ، وكبار الشخصيات ، وقد تم 
 كتمل مع صالة النادي التي تقدم إضافة حصرية لكل حدث. ليجناًحا فاخًرا  17الرئيسية بـ 

 
متر مرّبع   1،188بمساحة  المطّلة على واجهة ياس باي البحرية رئيسيةالحتفاالت االوفر قاعة  تتأمام المبنى  •

ومخصصة   متر مربع 510قابلة للتجزئة بمساحة منطقة  معالستضافة الفّعاليات الخاصة وفّعاليات الشركات، 
 .وعاء الرئيسي لعن ا، مما يشكل مساحة منفصلة  ستقبال للترحيب بالضيوف قبل انطالق الفّعالياتال



 

، وتعد  واجهة ياسثالثة أقسام لتكوينات متعددة وشرفة بانورامية توفر إطالالت خالبة على  االتحاد أرينا  تضم  •
 . المكان المثالي لمناسبات الشركات والفعاليات الخاصة القاعة الكبرى قاعة  

للضيوف ودعمًا ال محدودًا لمنظمي الفّعاليات يضم فريق العمل كفاءات عالمية متميزة، ويقدم تجربة استثنائية  •
 وصّناع المحتوى المحليين والعالميين.

  والعثور على مقاعدهم والتنقل داخل األرينا بسهولة لتصفح المواقع اإللكترونية، بتجربة سلسة  الضيوف  سيستمتع •
 في األرينا.

وتوصيلها  أرينا االتحاد  اعدهم فيفي سابقة إقليمية، سيتمكن الضيوف من طلب األطعمة والمشروبات من مق •
 .خالل العروض )تخضع ألذونات الحدث( بواسطة مساعدي المأكوالت والمشروبات 

سفراء العافية في االتحاد أرينا، وهو فريق مدرب للرد   من خاللفي متناول اليد لتقديم الدعم والطمأنينة للضيوف  •
 فير راحة البال.على جميع االستفسارات المتعلقة بالصحة والسالمة وتو 

لكي مملوكة لشركة ميرال إلدارة األصول وتديرها شركة فالش إنترتينمنت ، االتحاد أرينا مقدر لها النجاح برؤية  •
 تكون العالمة المميزة للترفيه في المنطقة.

حاد أرينا، حيث ستشهد  نفخر أن تكون االتحاد للطيران، الناقل الرسمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشريك في االسم لالت  •
 األعوام القادمة عددًا كبيرًا من الضيوف الذين سيسافرون على متن االتحاد للطيران لحضور الفعاليات عالمية المستوى. 
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