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The project team is focus-
ing on corporate and retail 
sales programs, in order to 
optimize car parking capacity 
utilization and the value-added 
services.

In addition to the new 
scooter service, the project 
will extend reliance on 
centralization system by 
integration to other systems 
such as lighting, and BMS.

So far, 3 valet locations 
were opened within the city, 
with the parking manage-
ment system getting active 
with validation, supported 
by our 24/7 operation.

So far, QDVP has supported 
more than 50 events since 
the opening of the Hotel, 
with the support of the 
latest valet parking 
management system.
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Projects Updates:

Extra Mile:
QDVP is launching a new service at Hotel Park during the first quarter of 2020, where 
customers can park their car, get a scooter from the dedicated station, and go to their 
workplace, and return it at the end of the working day. In an endeavour to encourage mobility 
and value-added services, Extra mile will be the first of its kind in the state of Qatar and 
anticipate its future growth. 

The BIZZ:
The most important international award was given to QDVP for "business excellence" in 
January 20th, 2020. This award was following a corporate image check by the WorldCoB (World 
Confederation of Businesses) and a questionnaire to company representative which passed the 
committee evaluation criteria. The Award will be given in Qatar in November 2020.

Loyalty:
As of February 2020, 28% of staff have completed 5 years or more in the company, which 
indicates a high level of loyalty as well as care provided by the management to staff. Staff are 
rewarded in a staff ceremony which will take place in the month of February. We, at QDVP, with 
the support of QDVC, focus greatly on Corporate social responsibility.

Park Mawaqif:
A digital App is under development, which will have pre-booking features, already available at 
www.mawaqifqatar.com, account management, and other features such as loyalty and toke-
nization, where customers don't need to enter their credit card details each time to enter our 
car parks in a ticketless manner, which is very new in the State of Qatar.

3600:
We are ready to manage any car park remotely, without the need of manpower, by connecting 
intercom, CCTV, and access control system. The first car park will be connected soon.
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اكست�ا ميل: 
كيو دي في بي (QDVP) تطلق خدمة حديثة في موقف سيا�ات حديقة الفندق في الربع األول من 2020م حيث أن العمالء 
يمكنهم ركن سيا�ا�هم والحصول على سكوتر من محطة محددة والذهاب لمحل عملهم وإعادته في نهاية �وم العمل. وفي 
محاولة لتشجيع الحركة والخدمات ذات القيمة المضافة، فإن اكست�ا ميل سوف تكون األولى من  نوعها في دولة قطر 

ويتوقع نموها في المستقبل. 

 :The BIZZ ذا �يز
الجائزة الدولية األكثر أهمية تم تقديمها لكيو دي في بي فيما يخص "التميز في العمل" في 20 ينا�ر 2020م. هذه الجائزة 
تم الحصول عليها بعد فحص االتحاد العالمي لألعمال لصورة الشركة واالست�يان المقدم لممثل الشركة الذي اجتاز معا�ير 

تق�يم اللجنة. هذه الجائزة سوف يتم تقديمها في قطر في نوفمبر 2020م. 

الوالء: 
وفي فب�ا�ر 2020م، فإن %28 من طاقم العمل قد أ�م 5 سنوات أو أكثر في الشركة وهذا يدل على مستوى الوالء العالي 
وأيضًا الرعاية التي تقدمها إدارة الشركة لطاقم العمل. يتم تك��م طاقم العمل في حفل طاقم العمل الذي يتم في شهر 
فب�ا�ر. نحن في شركة كيو دي في بي ومن خالل دعم كيو دي في سي نركز بشكل ك�ير على المسئولية االجتماعية 

للشركة. 

بارك مواقف: 
تـطـ�يـق رقــمـي قـيـد اإلنشــاء والذي سـوف يحـتـوي على مميـ�ات الحـجز المـسـبــق والمــتـاح بالـفـعــل عـلـى الـمـوقــع

www.mawaqifqatar.com، وإدارة الحساب والممي�ات األخرى مثل الوالء والرمز المميز حيث أن العمالء ليسوا في حاجة 
إلدخال تفاصيل بطاقة ا�تمانهم في كل مرة لدخول مواقف السيا�ات التابعة لنا بط��قة ال تحتوي على تذاكر وهذا التط�يق 

حديث جدًا في دولة قطر. 

 :٣٦٠0

نحن مستعدون إلدارة أي موقف سيا�ات عن بعد بدون الحاجة إلى القوة العاملة من خالل توصيل نظام االتصال الداخلي 
ودائرة الم�اقبة (CCTV) ونظام التحكم في الدخول. أول موقف سيا�ات سوف يتم وصله ق��بًا. 
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ف��ق المش�وع �ركز على ب�امج 
م�يعات الشركات وال�يع بالتجزئة 

(لألف�اد) من أجل تعظيم 
االستفادة من سعة موقف 

السيا�ات وخدمات القيمة 
المضافة.

وباإلضافة إلى خدمة سكوتر 
الحديثة، فإن المش�وع سوف 

يعتمد على نظام المرك��ة من 
خالل التكامل مع أنظمة أخرى 

مثل اإلضاءة ونظام إدارة المبنى. 

وحتى اآلن ثالث مواقع لخدمة 
الركن تم اف�تاحها في المدينة مع 

نظام إدارة موقف السيا�ات والذي 
يتم تفعيله من تا��خ الس��ان مدعوم 
بعمليا�نا على مدار 24 ساعة/7 أيام 

في األسبوع.

وحتى اآلن، فإن كيو دي في 
بي قد دعمت أكثر من 60 
فعالية منذ اف�تاح الفندق 

وقدمت الدعم الخاص بأحدث 
نظام إدارة موقف السيا�ات. 

تحــديثات المـشـا��ــع: 
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ماند��ن أو��نتال الدوحةمشيرب قلب الدوحةحديقة الفندقمطار حمد الدولي


