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DUKES adds quintessential British charm to Preferred’s global portfolio   

 
Dubai-based luxury hospitality developer Seven Tides Hospitality signs partnership deal 

with Preferred Hotels & Resorts to showcase British themed DUKES Dubai 
 

Dubai-based Seven Tides Hospitality has signed a partnership with Preferred Hotels & 
Resorts, the world’s largest global provider of sales, marketing and distribution services to 
independent luxury hotels. Dubai’s latest luxury hotel, which is set to open in Q4 2016, will 
be showcased through Preferred’s online booking platform, which generates over US$1 
billion in reservations annually.  
 
As part of an impressive roster of high profile international brands, DUKES Dubai will have 
the opportunity to capitalise on Preferred’s 48-year tourism industry pedigree, with access 
to its innovative sales and marketing expertise and network of sales professionals located 
in 35 offices worldwide. 
 
“Our new partnership with Preferred Hotels & Resorts is further endorsement of the huge 
potential of DUKES Dubai as we count down to our launch later this year. The Middle East 
market is fast becoming a strong financial contributor to the company’s overall growth and 
the addition of DUKES Dubai to their portfolio is a win-win situation for both parties, with 
Preferred Hotels & Resorts generating more than US$1 billion in revenues for its 650 plus 
partners in 2015, a notable increase of 15% on 2014 figures,” said Debrah Dhugga 
Managing Director of DUKES COLLECTION 
 
Located on the west trunk of Palm Jumeirah, the city’s most desirable island community, 
DUKES Dubai will deliver an upscale blend of cosmopolitan luxury twinned with British 
charm and tradition across 279 guestrooms including 64 stylish suites and the women-only 
Duchess Floor plus 227 fully furnished hotel apartments, along with six distinctive dining 
experiences and extensive landscaped leisure facilities including a private beach club and 
spa. 
  



“Bringing DUKES Dubai into the Preferred family ahead of its opening and allowing us to 
play such a strategic marketing role, speaks volumes for the strength of our brand, both 
globally and regionally. We are certainly looking forward to a rewarding partnership with 
DUKES Dubai,” said Saurabh Rai, Executive Vice President, Preferred Hotels & Resorts. 
 
“Preferred has a proven track record, marketing a diverse range of independent hotels, 
brought together under five distinct collections. We felt that Preferred understood our 
brand, its values and its aspirations and would make an ideal partner to reach out to our 
mix of discerning corporate and leisure guests, realising the potential of our unique British 
hospitality brand,” said, Abdulla Bin Sulayem, CEO, Seven Tides, the developer of DUKES 
Dubai. 
 
DUKES Dubai is the latest addition to Preferred Hotels & Resorts’ burgeoning Middle East 
portfolio, which has grown through a variety of new partnerships with top-end luxury 
properties over the past several months, including hotels under the Katara Hospitality 
umbrella. A total of 91 new properties joined forces with Preferred Hotels & Resorts in 
2015. 
 
For more information on Preferred Hotels & Resorts, its member hotels, programs, 
products, and services, visit www.PreferredHotels.com. 
 

-Ends- 
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Abdulla Bin Sulayem, CEO, Seven Tides International and Saurabh Rai, Executive Vice 
President of Preferred Hotels & Resorts. 
 
About DUKES Dubai 
DUKES Dubai is set to add a distinctly English flavour to the city’s luxury hospitality 
offering when it opens later in 2016. The property will bring 279 guestrooms and 227 hotel 
apartments to the hotel scene, together with world-class leisure, conference and 
entertainment facilities including a stunning private beach, indoor pool, outdoor infinity pool 
and state-of-the-art gym, along with five food and beverage outlets.  
 
It is owned by Seven Tides, a privately owned internationally oriented holding company 
based in Dubai and established in 2004. Currently focusing on hospitality and real estate 
sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, partners strategically and acts 
quickly. The result is a current portfolio of offerings from landmark hospitality acquisitions 
and commercial buildings to residential towers and multi-use complexes in the gateway 
cities of London and Dubai. 
 
 
 
 



About Preferred Hotels & Resorts 
 
Preferred Hotels & Resorts is the world’s largest independent hotel brand, representing 
more than 650 distinctive hotels, resorts, residences, and unique hotel groups across 85 
countries. Through its five global collections, Preferred Hotels & Resorts connects 
discerning travelers to the singular luxury hospitality experience that meets their life and 
style preferences for each occasion. Every property within the portfolio maintains the high 
quality standards and unparalleled service levels required by the Preferred Hotels & 
Resorts Integrated Quality Assurance Program. The iPrefer™ guest loyalty program, 
Preferred Residences℠, Preferred Family℠, Preferred Pride℠, and Preferred Golf™ offer 
valuable benefits for travelers seeking a unique experience. For more information, visit 
PreferredHotels.com.  
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فندق دیوكس دبي الفاخر ینضم إلى محفظة الفنادق العالمیة 
 لمجموعة بریفیرد

 
 للفنادق والمنتجعات " یوقع اتفاقیة شراكة مع مجموعة بریفیردتایدز سیفنالمطور العقاري " •
 دیوكس دبي في نخلة جمیرا یفتتح أبوابھ في الربع الرابع من العام الحالي •
 

تفاقیة شراكة عن توقیع ا ،أعلنت شركة "سیفن تایدز" الرائدة في تطویر العقارات الفاخرة والتي یقع مقرھا في دبي
مات لخدمات المبیعات والتسویق والتوزیع لعال مع مجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعات التي تعد أكبر مزود عالمي

رنت منصة الحجز عبر اإلنتضمن  دبي الفنادق الفاخرة المستقلة، وبموجب ھذه الشراكة سیتم إدراج فندق دیوكس
دوالر ملیار  1أكثر من  من خاللھاالتابعة لمجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعات والتي تبلغ قیمة الحجوزات 

ً أمریكي   .سنویا
 
بموجب م وسینض ،یقع فندق دیوكس دبي في نخلة جمیرا ومن المقرر افتتاحھ في الربع الرابع من العام الحاليو

التي و مجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعاتضمن محفظة  العالمات التجاریة الدولیة البارزة قائمةھذه االتفاقیة إلى 
اإلضافة بالمبیعات المبتكرة  لخدماتلسیاحة، وتوفر باقة متكاملة عاماً في قطاع الضیافة وا 48تتمتع بخبرة تمتد لـ 

ً  35 تھا الواسعة التي تضمالتسویقیة وشبك ھاخبراتإلى   في جمیع أنحاء العالم. مكتبا
 

 "تمثل شراكتنا مع مجموعة بریفیردلـ "دیوكس كولیكشن":  المنتدب العضو دیبرا دوجا، تقالوبھذه المناسبة 
دبي والذي بدأ العد التنازلي الفتتاحھ في وقت الحق ھذا  للفنادق والمنتجعات تجسیداً ألھمیة مكانة فندق دیوكس

ً االشرق األوسط د وتمثل منطقة العام. ً  عما ً  مالیا ، ویمثل انضمام فندق دیوكس دبي إلى نانمومسیرة الستمرار  قویا
 اللخ والمنتجعات للفنادق بریفیرد مجموعة سجلتإضافة قیمة لجمیع األطراف، وقد  محفظة مجموعة بریفیرد

 عام مع بالمقارنة ٪15 بلغت زیادة بنسبة لفنادقھا دوالر ملیار 1 من أكثر قیمتھا بلغت إیرادات الماضي العام
2014". 

 
ً  دبي ویحتل فندق دیوكس ویة التي تعد من أبرز المناطق الحی خلة جمیرانعلى الجذع الغربي لجزیرة  متمیزاً  موقعا

 ي، ویضمدالبریطاني التقلی مع األسلوبعالمیة الفاخرة من التجربة المزیج راقي ب ویتمتع الفندق، في مدینة دبي
ً  64 ذلكبما في غرفة  279  227باإلضافة إلى  ساء فقط) المخصص للنDuchess Floorوطابق ( جناحاً خاصا

منتجع الو يشاطئالنادي والواسعة الممیزة والمرافق الترفیھیة  مطاعم ستةنب اإلى ج شقة فندقیة مفروشة بالكامل
 صحي.ال
 



	
ومن جانبھ قال سوراب راي، نائب الرئیس التنفیذي لمجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعات: "سیساعدنا انضمام 

 وةتفادة من قنا التسویقیة واالسعلى تعزیز أھداف استراتیجیت افتتاحھ قبل إلى محفظة بریفیرد دبيفندق دیوكس 
ً  ونتطلع. واإلقلیمي العالمي الصعید على التجاریة عالمتناتواجد  یوكس د مع مثمرةال شراكةلترسیخ ھذه ال قدما
 ".دبي

 
یس التنفیذي لشركة "سیفن تایدز"، والتي طورت فندق "دیوكس دبي": "تتمتع مجموعة ئوقال عبدهللا بن ُسلیم، الر

ر قدّ وندرك أنھا ت. المستقلة الفنادق من متنوعة مجموعةل تسویقمن النجاحات في مجال ال حافل سجلبریفیرد ب
ً  منھا جعلالمستقبلیة وھذا ما ی وتطلعاتھا وقیمھا التجاریة عالمتناأھمیة  ً  شریكا من  یوفالض إلى للوصول مثالیا

 لمرموقة".ا البریطانیة الفندقیة العالمة لھذه فریدةوالممیزات ال اتیمكانواالستفادة من اإل الشركاتاألفراد وقطاع 
 

 األوسط شرقالمجموعة "بریفیرد" للفنادق والمنتجعات في  محفظةستتعزز  ،وبافتتاح فندق دیوكس دبي الجدید
ل األشھر خال الراقیةو الفاخرة العقاراتالعدید من  مع وذلك بفضل الشراكات واالتفاقیات التي تم توقیعھا مؤخراً 

لمحفظة مجموعة فندقاً جدیداً  91انضمام  2015شھد العام قد . ومجموعة كتارا للضیافة فنادق ذلك في بماالماضیة 
 العالم.في مختلف أنحاء  منتجعاتالو فنادقبریفیرد لل

 
 والبرامج والمنتجاتوأبرز الفنادق األعضاء  مجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعاتلمزید من المعلومات حول و

 www.PreferredHotels.comالموقع اإللكتروني:  زیارةیرجى والخدمات، 
 -انتھى  -

 
عبدهللا بن ُسلیم الرئیس التنفیذي لشركة "سیفن تایدز"، وسوراب راي، نائب الرئیس التنفیذي : تعلیق الصورة

 لمجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعات.
 

 لمحة حول دیوكس دبي:
 م الفندقضفي وقت الحق من العام الحالي. ی ھحاتتعند افن یضفي دیوكس دبي نكھة انجلیزیة ممیزة للمشھد الفندقي الفخم في دبي من المنتظر أ

احة وحوض السبالخاص المدھش فیھ والمؤتمرات بما فیھا الشاطئ لى مرافق عالمیة المستوى للترشقة فندقیة باإلضافة إ 227غرفة و 279
 خمس مطاعم.  فضالً عنالداخلي وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة اللیاقة المتطورة 

 
. تركز 2004اإلمارات العربیة المتحدة، أنشئت في عام  ھي شركة خاصة قابضة مقرھا في دبي بدولةسیفن تایدز ومملوك لـ الفندق  یذكر أن

 ً فادة من واالستوالعمل بروح االبتكار وخلق شراكات استراتیجیة وتھدف إلى تعزیز تواجدھا على قطاعات الضیافة والعقارات،  الشركة حالیا
إلى األبراج افة باإلضعملیات االستحواذ على فنادق تاریخیة ومبان تجاریة التي تشمل حالیة ال الفرص المتاحة بالشكل األمثل لتعزیز محفظتھا

 مدینتي لندن ودبي. معات متعددة االستخدامات في لمجالسكنیة وا
 

 :نبذة عن مجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعات
ً ودقفن 650وتمثل أكثر من في العالم  عالمة فندقیة مستقلةمجموعة بریفیرد للفنادق والمنتجعات أكبر تعد  ً ا ً باإلضافة إلى منتجعا ً سكنیا  ومجمعا

بریفیرد للفنادق توفر مجموعة خالل خمس مجموعات على النطاق العالمي، ومن . بمختلف أنحاء العالم بلداً  85 فيالمجموعات الفندقیة الفریدة 
 تجربة الضیافة الفاخرة الفریدة التي تلبي حیاة وأسلوب تفضیالتھم في كل مناسبة.لممیزین لمسافرین الوالمنتجعات 

 
على معاییر الجودة ومستویات الخدمة التي ال تضاھى حسب اشتراطات برنامج ضمان الجودة المتكامل ھا على أظافبح وتتمیز محفظة المجموعة

 Preferred " لوالء العمالء، وiPreferنامج "امج الممیزة مثل بربرمن ال وتوجد العدیدبریفیرد للفنادق والمنتجعات. مجموعة الذي 



	
Residences و Preferred Familyو Preferred Prideو Preferred Golfمزایا قیمة للمسافرین الذین یریدون من أجل تقدیم عرض و

	PreferredHotels.comالموقع اإللكتروني: لمزید من المعلومات یرجى زیارة والحصول على تجربة فریدة. 
	
 :ة، یرجى التواصل معاإلعالمیستفسارات لال

 سلیم سطاس
 أول عالقات عامة  دیرم

 3687363 050 رقم الھاتف:
 pr.com-saleem@smc كتروني:لبرید اإلال

 
 الرازق  أحمد عبد

 العالقات العامةنسق م
 8333075 056 رقم الھاتف:

  pr.com-ahmad@smcبرید اإللكتروني: ال
 

 
 شمال لالتصاالت التسویقیة

 502701صندوق برید: 
 106أرجان، مكتب  -عالم، برج المكاتبمدینة دبي لإل

 مارات العربیة المتحدةدبي، اإل
  3652711 4 971+: رقم المكتب

 pr.com-www.smcالموقع االلكتروني:  
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