خبـــــر صحفــي
صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

ٍقام فٌ مركس دبٌ التجارً العالمٌ من  31مارش وحتي  2إبرٍل

أبرز مجموعاث التجسئت تشارك فٌ الدورة األولي
من معرض "تصفَاث الربَع الكبرى"2016
*فرصت للمتسوقَن لربح سَارة "دودج تشالنجر" وجوائس فورٍت
*جوائس ٍومَت للسوار
* أكثر من  40عالمت تجارٍت تشارك فٌ المعرض
دبي 27 ،مارس  :2016تشارك مجموعة من أبرز مجموعات التجزئة في الدولة في معرض
"تصفيات الربيع الكبرى" في دورتو األولى والذي تنظمو مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة ،إحدى
مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في الفترة ما بين

 31مارس وحتى  2إبريل في القاعات

رقم  1و  2و  3لمركز دبي التجاري العالمي ،حيث ستتوفر منتجات ألكثر من
بأسعار ال تصدق.

1

 40ماركة عالمية

ويقدم المعرض منتجات عديدة من عدة عالمات تجارية راقية تقدميا مجموعات أعمال رائدة مثل:
شركة محمد حمود الشايع ،ومجموعة أزاديا ،ومجموعة أباريل ،وآر إس إتش ليمتد وغيرىا ،والتي

تشمل :األحذية والحقائب ،ومستحضرات التجميل ،والمالبس ،والعطور واإلكسسوارات ومنتجات
أخرى بأسعار ال مثيل ليا.

ويتيح المعرض كذلك لزواره والمتسوقين فرصا رائعة لمفوز ،حيث سيكون ىناك فائزان يوميا سيتمكنان

من ربح  5آالف درىم لكل منيما ،وسيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين في الساعة التاسعة ليال يوميا،
أما من ينفق  300درىم لدى أي من العالمات التجارية المشاركة ،سوف تمكنو من الحصول عمى
بطاقة سحب لمدخول في السحب عمى الجائزة الكبرى وىي سيارة ""دودج تشالنجر اس اكس

تي ."2016باإلضافة إلى الحصول عمى جوائز فورية من خالل بطاقات "امسح واربح"،والتي
تتضمن جوائز مثل سالسل ذىبية وساعات مشيورة ،ونظارات شمسية وعطور .عمما بأن السحب
عمى الجائزة الكبرى سيكون في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت  2إبريل.
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وقال سعيد محمد معصم الفالسي ،مدير تنفيذي التجزئة والشراكات اإلستراتيجية في مؤسسة دبي
لمميرجانات والتجزئة":يأتي تنظيم ىذا المعرض ضمن إستراتيجية المؤسسة تجاه النيوض بقطاع
التجزئة ،من خالل إطالق عدة مبادرات تيدف إلى تعزيز مكانة ىذا القطاع الحيوي ،ومن بينيا

األسواق المؤقتة والمعارض المتخصصة بما يمكنيا من تسويق منتجاتيا ،وتصفية ما لدييا من
بضائع مع نياية الموسم ،عالوة عمى تقديم تجربة تسوق فريدة لممتسوقين .ولقد كانت تجربتنا في
الصيف الماضي ناجحة خالل تنظيمنا لمعرض أكبر عروض الصيف ،حيث حقق نجاحا باى ار".
وأكد الفالسي عمى العالقات المتميزة التي تربط مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة بالقطاع الخاص
والسيما قطاع التجزئة ،مشي ار إلى أن ىذا التعاون الفريد بين الطرفين والتجاوب الالفت من القطاع

الخاص يساىم في إنجاح المبادرات التي نطمقيا ،وبالتالي تعزز من مكانة دبي كوجية رائدة لمتسوق
في المنطقة.
أزاديا
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5

قال سيزر مكرزل ،مدير المنطقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لمجموعة أزاديا":تفتخر مجموعة
أزاديا بامتالكيا لتشكيمة واسعة وجذابة من العالمات التجارية العالمية التي تمبي أذواق واحتياجات
 50عالمة تجارية وأكثر من

قاعدة كبيرة من الزبائن ،حيث أنو ومع أكثر من

 650متج ًار في

المنطقة ،تم ّكنت المجموعة من جمب أجود منتجات األزياء وأسموب الحياة العصرية لمزبائن في

الشرق األوسط .وعمى مدى أكثر من عقد من الزمان ،ساىمت أزاديا في أن تكون جزءاً ميماً من

الفعاليات الرئيسية في دبي ،وذلك عمى إثر التعاون المثمر مع مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة،
إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري لتقدم لمزبائن تجربة أزياء فريدة".

وأضاف قائال":لمعام الثاني عمى التوالي ،بإمكان زبائننا أن يتمتعوا بعروض رائعة خالل معرض
تصفيات الربيع الكبرى الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من

 31مارس وحتى  2إبريل،

حيث بإمكان المتسوقين شراء منتجات ألشير الماركات مثل:جيمبوري،سالساجينز،بوجي،بيرسونا،
مارينا رينالدي ،مود ،وبونت روما وغيرىا من العالمات التجارية وبخصومات تتراوح ما بين

و .%90كما أنو بإمكانيم أن يتوقعوا تنوعًا غنيًا في المنتجات من األزياء والمالبس واألحذية

70

واكسسوارات المنزل .وانو من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من مبادرات مؤسسة دبي لمميرجانات
والتجزئة وسياحة دبي".

شركة محمد حمود الشايع

دائما البتكار طرق ووسائل جديدة
وبيذه المناسبة ،قال متحدث باسم شركة الشايع" :نحن نسعى ً
مجددا مع
لتوفير تجربة تسوق ممتعة وفريدة بخيارات عديدة ترضي جميع األذواق .وقد سررنا بالعمل
ً
مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة والتعاون معيا في ىذه الفعالية المتميزة التي تقدم لمزبائن طريقة

مبتكرة لمتسوق لدى عالماتنا التجارية".
الندمارك
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قال فيبين سيثي ،الرئيس التنفيذي لمجموعة الندمارك" :نحن سعداء بالمشاركة في معرض تصفيات
الربيع الكبرى الذي تنظمو مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة .وان ىذه المبادرة الرائعة تجمع مجموعة
ىائمة من العالمات التجارية لمجميور تحت سقف واحد .ونعتقد بأن ىذا سيمبي احتياجات الزبائن

الباحثين عن العروض الجذابة ،فضال عن توفيرىا لمنصة مثالية لمعالمات التجارية والزبائن عمى حد

سواء .ونحن نرحب بالتعاون المثمر مع المؤسسة ،وفي اعتقادنا بأن مثل ىذه المبادرات ستنعكس
إيجاباً عمى األعمال".

يذكر أن معرض "تصفيات الربيع الكبرى" يقام خالل الفترة ما بين

القاعات رقم  1و  2و  3لمركز دبي التجاري العالمي ،من الساعة

 31مارس وحتى  2إبريل في

 11صباحا وحتى الساعة 11

مساء ،وبمشاركة أكثر من  40ماركة عالمية ومن بينيا:
ً
مجموعة آر اس اتش ليمتد ،http://www.rshlimited.com/middle ،ريبوك ،أديداس ،بيموبنغ،
روك بورت ،بي سي بي جي ماكس أزريا ،تيد بيكر ،بيبي ،فينس كاموتو ،ذا كوبميس .مجموعة
أزاديا ، http://www.azadea.com/english/home ،از ار ىوم،موود،جيمبوري،بيرسونا،مارينا
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رينالدي،بوجي،سالساجينز،بونت روما .مجموعة أباريل ، http://appareluae.com ،ذا أثمتس
فوت،بيركن ستوك،تومز،تومي ىيمفيغر،ناين وست،ألدو،كول إت سبرنج.
شركة محمد حمود الشايع :اتش آند ام ،دبنيامز ،نكست ،كميرز ،فوت لوكر ،اكسبرس ،جاك ويمز،
ميالنو ،توب شوب ،إيڤانز ،دوروثي بيركينز ،واليس ،موجي ،كوسwww.alshaya.com .

مجموعة الند مارك ،http://www.landmarkgroup.com/ :اليف ستايل
،كاربيزا،دوموند،إيكو،كازار،كرت جايجر،نوز،بابموسكي،بوكت،ستيڤ مادن،سترايد رايت ،ڤمنسيا.
لممزيد من المعمومات يرجى االتصال عمى مركز اتصال دائرة السياحة والتسويق التجاري عمى
 600555559أو زيارة الموقع اإللكتروني thebigclearance.com
(انتهى)
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