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 خبـــــر صحفــي
 صادر من المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة 

 

 عزز من مكانة دبي كعاصمة فنون الطهي في المنطقة 

" مهرجان دبي لممأكوالت"اختتام ناجح لمدورة الثالثة من 
  ألف درهم عمى الفائزين من متسوقي محالت السوبرماركت 600توزيع جوائز بقيمة 

 والهايبرماركت المشاركة

فعاليات الدورة الثالثة من ميرجان دبي لممأكوالت التي انطمقت  (السبت)اختتمت أمس : 2016 مارس 12دبي، 
عطاء قطاع المطاعم زخما 25في   فبراير وساىمت في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطيي في المنطقة، وا 

 .  يوما17أكبر عمى مدى 
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وتمكن ميرجان دبي لممأكوالت من استقطاب أشير الطياة العالميين الذين قدموا بعضا من أسرار الطيي وأشيى 
األطباق لزوار الميرجان، وقدموا عروض طيي مباشرة أمام الجميور الذين شاركوىم الحماس واستفادوا من 

العائمة وأمضى زوار الميرجان برفقة . وجودىم لمحصول عمى النصائح الميمة وأسرار األطباق الشيية
 . أحمىاألوقات، وأتاح ليم فرصة الفوز بجوائز قيمةواألصدقاء

 

 
 

مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات وشارك في ميرجان دبي لممأكوالت، الذي تنظمو 
، العشرات من أشير الطياة، عممت "حفل المذاق"الذي أقيم ىذا العام تحت شعار ،ودائرةالسياحةوالتسويقالتجاري

، وقدم كّل منيم قوائم جديدة  جنسية مختمفة من مقيمي وزوار دبي200ألكثر من المتنوعة  األذواق عمى تمبية
إقامة أنشطة وفعاليات عائمية مختمفة يتسمالميرجانبا كماخصيصا لتقديم تجارب طعام ال تنسىخالل الميرجان،

 . بيدف إبراز مدى التنوع في دبي
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كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت، :  عمى العديد من الفعاليات ومن بينيا2016واشتمل ميرجان دبي لممأكوالت 
" كايتبيتش "،إلى"كانتينالشاطئبرعايةاتصاالت "حيث عادتفعالية

. بحّمةجديدةمميئةباألنشطةالرائعةلكمزائرسواءكانمنمحبيالطعامأواألزياءأوحتىالمياقةالبدنية
 

مطعمًا تحت مظمة أسبوع 30مطاعم دبي، الذي اجتمع فيو أسبوع ومن الفعاليات األخرى التي شيدىا الميرجان 
درىما لمشخص  189حصرية بسعر شيية وقدم كممنيا قائمة طعام متميزة مؤلفة من ثالثة أطباق دبي، مطاعم 
 و 25م، الذي أقيم في بافميون أرماني في الطعام مع النجوومأدة .  مارس5 فبراير وحتى 25 وذلك من الواحد،

 .  فبراير26
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وقدمت سمسمة دروس طيي احترافية مع أشير الطياة دروسا احترافية مع أشير الطياة العالميين أمثال 
" ماّتموران"،و"مايكيتشنروولز "نجمبرنامج" مانوفيمدل"،و"غاريميييجان"،و"جورجكالومباِرس"
وأقيمت الفعالية برعاية اإلسالمي .جورجس-،وتيمريد وكذلك جان"نيكيتاغاندي"،ومنااللعالم، و"شانونبينيت"و

. لألغذية
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 9 فبراير في غاليري الفاييت بدبي مول بتقديم عروض طيي رائعة مع 27 و26وقام مطبخ فتافيت في يومي 
 Eat the"نكيات من حول العالم في دبي"وكان الجميور مع موعد مع فعالية ". فتافيت"من أشير طياة مطبخ 

World DXB ،أفضل شاحنات المطاعم فبراير، والتي استضافت 27 -25 في برج بارك، وسط مدينة دبي 
آندي بيتس، وجون كويمتر، إيريك : ومن الشخصيات المشيورة التي حضرت الفعالية.  القادمة من لندنالمتنقمة

 .النالرد، وسوزان حسيني
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 ، في  فبراير مع فعالية مميزة وىي طاولة دبي الطويمةبرعاية دودج26وكان زوار الميرجان عمى موعد في 
 وأقيمت كذلك فعالية. زائر عمى طاولة واحدة1,000بوليفارد محمد بن راشد،وسط مدينة دبي، حيث اجتمع 

 فبراير حافال لألطفال مع فعالية 27وكان يوم . اإلمارات لمغولف مارس في نادي 5 و4الشواء الكبير بتاريخ  
 مطعمًاعروضا خاصة وذلك بالشراكة مع مصرف أبوظبي 50، حيث قدم "الطعام لألطفال مجاني"

واستمتع . مارس5 و4في باي أفنيو، الخميج التجاري بتاريخ" أمسيات الشارع االحتفالية"وأيضا أقيمت .اإلسالمي
 . مارس12- 10عمى مسرح مدينة دبي لإلعالم بتاريخ " مذاق دبي"الذواقة بأصناف الطعام المختمفة في 

 

. من خالاللمطاعموالمقاىيواألكشاكالمتواجدةفييا"احتفاالتالمأكوالت الشعبيةفيالقريةالعالمية"ونظمت القرية العالمية 
. جورجس- فبراير أطباقا خاصة من إعداد الشيفالفرنسيالشييرجان27 و15وقدم ستادسوقدبيالحرةلمتنس ما بين 

 . وقدمت عدة مطاعم مشاركة عروضا خاصة
 

: واحتضنت مراكز التسوق العديد من الفعاليات، ومن بينيا مراكزالتسوقالتابعةلمجموعةماجدالفطيموىي
سيتيسنترديرة،وسيتيسنترمردف،وسيتيسنترمعيصم،وموالإلمارات،وميركاتو، ودبيفستيفالسيتيمول، ودبيمول، و 

 .، و دبيمارينامول، وابنبطوطةمول، وسوقالتنين، وغيرىا من مراكز التسوق"ذابييتش"، وبوكسبارك، و"سيتيووك"
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 الحمالت الترويجية 
باستحسان كبير، حيث أتاحتمألشخاص التسوق في " ميرجان المأكوالت في بيتك"حظيت الحممة الترويجية 

محالت السوبرماركت واليايبرماركت المشاركة في الحممة من دخول السحب عمى جوائز قيمة كل أسبوع بعد 
وشاركت في ىذه الحممة .  ألف درىم50 درىما فييا، وكانت الجائزة عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 250إنفاقيم 

 .الترويجية محالت السوبرماركت واليايبرماركت كارفور، ولولو، وسبينس، وجيان، واالتحاد التعاونية، وويتروز
 

 
 

 49 ، فعند انفاق"كل واربح"مارس حممة  12-فبراير 12وقدم مطاردبيالدولي خالل الفترة ما بين 
وشاركت عدة مطاعم في . درىمافيأيمنالمطاعمالمشاركةفيالحممةالترويجيةوالمتواجدةفيمطاردبيالدولي،يمكنالفوزبجائزة

المطاعم المشاركة عروضًا خاصة لعشاق النكيات والمذاقات المتنوعة فرصة ،وقدمت "األطباق المفضمة"حممة 
 األطباق حدثوالتي تضم أ" األطباق المفضمة"حصرية لالستمتاع بقائمة أطباق مميزة ولفترة محدودة تحت اسم 

عشاء عمى  و، في مطعم ريفورمالنزىة البريطانية التقميدية: ، مثللفعاليات األساسيةفيما أقيمت كذلك ا.شياىاوأ
 . من بيير شيكضوء القمر
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