
1 
 

 خبـــــر صحفــي
 صادر من المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة 

 

 مهرجان دبي لممأكوالت لالدورة الثالثة 
 تستقطب عشرات اآلالف من الزوار 

 
 72كانتينالشاطئبرعايةاتصاالت "ألفشخصزاروا" 
 4,5زائر عمى مواقع التواصل االجتماعي ماليين  
 1.3 نكهات من حول العالم" مميون درهم مبيعات فعالية " 
 28 أمسيات الشارع االحتفالية" ألف زائر لفعالية 

 
 يوما من 17، التي أقيمت عمى مدى "ميرجان دبي لممأكوالت"حققت الدورة الثالثة من : 2016مارس21دبي، 
مارس نجاحا باىرا، وشيدت الفعاليات واألنشطة والعروض المختمفة حضورا قياسيا من قبل 12 فبراير وحتى 25

 .جميور وعشاق الطيي والمذاقات في المنطقة
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واستقطب الميرجان عشرات اآلالف من الزوار ومحبي المأكوالت، والسيما مع زيادة أعداد الفعاليات التي تم 
 . مطعما ومنفذ بيع في الميرجان750حيث شارك أكثر من . تنظيميا، وتحمس الجميور لممشاركة فييا

 
وعبرت الجية المنظمة لمميرجان، مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق 
التجاري، عن سعادتيا بما حققو الميرجان من نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الدورة الحالية من الميرجان تميزت 
باستقطاب الكثير من المطاعم المحمية والفنادق، التي انضمت لممشاركة في ىذا الحدث السنوي المميز لتعرض 

 .تجارب فريدة من نوعيا لعشاق المأكوالت
 

وقد عزز الميرجان من مكانة دبي كعاصمة لفنون الطيي في المنطقة، وذلك بفضل مجموعة من الفعاليات 
" مأدبة الطعام مع النجوم"، و"أسبوع مطاعم دبي"، و"كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"واألنشطة المتميزة مثل 

باإلضافة إلى عروض الطيي الحية مع ألمع نجوم الطيي في العالم، وسمسمة دروس الطيي االحترافية التي 
 .قدمت برعاية اإلسالمي لألغذية، وغيرىا من الفعاليات

 
وفي تعميق ليا عمى ىذا النجاح، قالت سعادة ليمى محمد سييل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمميرجانات 

جاء ليعزز من مكانة دبي كعاصمة لفنون الطيي في " ميرجان دبي لممأكوالت"إن نجاح الدورة الثالثة لـ:"والتجزئة



3 
 

والشك أن ميرجان دبي لممأكوالت . المنطقة،وساىم الميرجان في إبراز التنوع الثقافي الغني الذي تمتاز بو دبي
 لتطوير 2020يمعب دورًا ميمًا في استقطاب السياح من شتى أنحاء العالم، بما يساىم في تحقيق رؤية دبي 

حيث حظي زوار دبي خالل فترة تنظيم فعاليات . 2020 مميون سائح بحمول 20القطاع السياحي واستقطاب 
 ".الميرجان بمشاىدة فعاليات رائعة، وعروض طيي ممتعة، ومفيدة قدميا أشير الطياة العالميين

 

 
 

وأوضحت سعادتيا أن الميرجان ساىم كذلك بتنشيط قطاع التجزئة من خالل المشاركة الفاعمة من المطاعم 
ميرجان "المشاركة في الحدث، أو من محالت السوبرماركت واليايبرماركت التي شاركت في الحممة الترويجية 

، معربة عن شكرىا لكافة الجيات التي ساىمت في إنجاح ىذه الدورة من الميرجان، سواء من "المأكوالت في بيتك
القطاع الحكومي أو الخاص، وال سيما من الشركاء اإلستراتيجيين لمؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة ومن الرعاة 

 .الرئيسيين لمميرجان
 

دارةميرجاندبيمممأكوالت عن سعادتيا بنجاح الدورة الثالثة لمميرجان التي  منجيتياعّبرتدبراجرينوود،مديرا 
رضاء مختمف  تضمنتالعديدمنالفعالياتالمشوقة وعممت عمى إثراء المشيد العام لممأكوالت في دبي، وا 
األذواق،والسيماأنالميرجاناستقطبنخبةمنأشيرالطياةفيالعالم،وقد كانت إضافتيم نوعية لمحدثبماقدموه 

. منأطباقشييةوجديدة ونصائح ميمة
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وقالت إن كل من شارك في الميرجان حظي بفرصة اختبار تجارب جديدة، ومشاىدة طياة عالميين، والمشاركة 
في فعاليات تفاعمية مشوقة، فضال عن الحصول عمى أفضل العروض الترويجية، واألىم من ذلك أن ميرجان 

 .بطرق مختمفة" حفل المذاق" مّكن عشاق المأكوالت من اختبار 2016دبي لممأكوالت 
 
 

 "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"فعالية 
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" ميرجان دبي لممأكوالت"، الفعالية الرئيسية لمدورة الثالثة من "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"حققت فعالية 
 ألف زائر، وذلك بفضل األنشطة المميزة التي قدمتيا لألفراد والعائالت 72نجاحا كبيرا، وتمكنت من جذب حوالي

 ."ىاجنداز"و"اإلسالمي لألغذية"و" اتصاالت"عمى حد سواء، وكذلك بفضل الدعم الذي قدمتو ليا الجيات الراعية 
ميرجان دبي " عن المشاركة في "اتصاالت"فارس حمد فارس، نائب الرئيس لالتصال المؤسسي في وتحدث

ىذا العام في ظل رعايتنا لو، حيث قدم "كانتين الشاطئ"نعتز بالنجاح الكبير الذي حققو : "بالقول" لممأكوالت
فعاليات وعروض اتسمت بالنوعية والجودة بصورة ترقى إلى المكانة المتقدمة التي تتفرد بيا اإلمارات عمى صعيد 

ويعكس ىذا النجاح الجيود التي تبذليا اتصاالت لمواصمة االرتقاء بمفيوم الترفيو العائمي .السياحة العائمية والترفيو
إلى معايير متميزة عمى المستويين اإلقميمي والدولي، كما أنو يؤكد حرصنا عمى تقديم الدعم لمفعاليات المحمية 

".  التي تسيم في االقتصاد الوطني وتسّمط الضوء عمى المقومات السياحية والترفييية والثقافية في الدولة
 

 
  زائر عمى مواقع التواصل االجتماعي ماليين4,5
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" ميرجان دبي لممأكوالت"لعبت مواقع التواصل االجتماعي ووسائل االتصال الرقمي دورا كبيرا في زيادة التوعية بـ
أكثر من " ميرجان دبي لممأكوالت"وربطو مع الجماىير المتنوعة، واجتذبت مواقع التواصل االجتماعي المرتبطة بـ

 . خالل فترة الميرجان زائر  ماليين4,5
 

نجاحا كبيرا، حيث " الجواىر الخفية"كما حققت فعالية 
ي، وسمحت لمجميور بالتصويت فرصةالمساعدةفيكشفالنقابعنالجانبغيرالمكتشفمنأفقالمطاعمالمزدىرفيدبجميورللأتاحت

 20عبر االنترنت عمى المطاعم الشعبية المفضمة لدييم كأبطال مجيولين في المشيد المحمي، حيث تم ترشيح 
وتم تنظيم ذلك من خالل جمف بوتو بالس وفراينغ بان . مطعما من مطاعم دبي عمى الموقع اإللكتروني

 .أدفنتشرز
 

 "أسبوع مطاعم دبي"مشاركة واسعة من الجمهور في 

 
 

المميزة والفريدة عشاق المطاعم الفاخرة والراقية باالستفادة من ىذه العروض " أسبوع مطاعم دبي"أغرت عروض 
 مطعما من 30، وقد شارك في ىذا األسبوع "ميرجان دبي لممأكوالت"الحصرية والتي ال تتكرر سوى في موسم 
 . درىما فقط189 أطباق بــ3أفضل مطاعم دبي، وقدموا عرضا من 

 
لتعميم فنون الطيي وبعض " سكافا"أما فيما يتعمق بسمسمة دروس الطيي االحترافية التي عقدت في مدرسة 

تمّكنوا من الحصول عمى معمومات ووصفات جديدة عمى المطاعم المختارة، فقد انضم إلييا مئات األشخاص الذين
 .لألغذية" اإلسالمي"أيدي أشير الطياة المحميين والعالميين برعاية 
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 "مائدة طهاة دبي"فعالية 

، التي جاءت عمى شكل حاويات ترتفع لثالث طوابق عمى شارع الشيخ زايد، فعالية "مائدة طياة دبي"شكمت 
مذىمة استضافت من خالليا عددا من الشخصيات الميمة واإلعالمية وبعض المدونين، وقد منحتيم ىذه التجربة 

المشاركين في فعاليات الميرجان فرصة تناول أشيى األطباق في أجواء فريدة من نوعيا مع أفضل الطياة 
ومن الطياة الذين شاركوا . األخرى بما في ذلك ستة من أشير الطياة من المممكة المتحدة، دبي واليند ونيوزيمندا

 .في الفعالية رونالد بوز، وآندي بيتس، وسمفينا روي، وبدر نجيب، وتيم ريد، ونيكيتا غاندي، وىيمانشو سايني
 
 
 

 " نكهات من حول العالم" مميون درهم في 1.3
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 أيام خالل عطمة نياية األسبوع حضور 3، التي أقيمت في برج بارك لمدة "نكيات من حول العالم"شيدت فعالية 
 مميون درىم عمى المواد الغذائية والمشروبات التي قدمت في 1.3 شخص أنفقوا ما مجموعو 20،000أكثر من 

 .شاحنات المأكوالت المتنقمة،وجمبت معيا مأكوالت ونكيات لندنية فريدة من نوعيا
 

  ألف زاروا مذاق دبي 27أكثر من 
في حين .  زائرا27037أرقاما قياسية في عدد الزوار، حيث استقطبت " مذاق دبي"من جية أخرى، حققت فعالية 

، التي قدمتيا القناة العربية األولى المتخصصة في مجال الطيي آالف األشخاص "مطبخ فتافيت"جذبت فعالية 
من عشاق المأكوالت والنكيات المتميزة والطيي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمممكة العربية السعودية 

، فقد استقطبت "باي أفينيو"، التي أقيمت في "أمسيات الشارع االحتفالية"والكويت، أما النسخة الثانية من فعالية 
 . زائر28.000أكثر من 

 
 1000حوالي " طاولة دبي الطويمة برعاية دودج"نجاحا كبيرا، واستوعبت " مأدبة الطعام مع النجوم"ولقيت فعالية 

احتفاالت مأكوالت الشوارع في القرية "و" الشواء الكبير"شخص، وكذلك حققت عدة فعاليات نجاحا مماثال مثمفعالية 
 أطباق رئيسية لألطفال دون 3، الذي قدم عرض "الطعام لألطفال مجانا"، وعروض المطاعم مثمعرض"العالمية
مئات المطاعم في "األطباق المفضمة"فيما ضمت عروض .  مطعما مع كل شخص بالغ50 عاما في 12سن 

 .، وشيدت إقباال من الجميور وعشاق المأكوالت والنكيات في دبي والمنطقة وحظيت بإعجاب الجميعالمدينة
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 ألف درىم جوائز عبارة عن 50تجاوبا ىائال، فيما قدمت " ميرجان المأكوالت في بيتك"وشيدت الحممة الترويجية 
 . فائزا12مشتريات لعام كامل لكل فائز من 

 
، 2016 مارس 12 فبراير واستمرت حتى 25قد انطمقت يوم " ميرجان دبي لممأكوالت"يذكر أن الدورة الثالثة من 

حفل "،تحت شعار مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرةالسياحةوالتسويقالتجاريبتنظيم من 
 من أشير الطياة في العالم وحوالي 30 يوما 17، وقد استقطبت فعالياتيا المتنوعة التي امتدت عمى مدار "المذاق
 جنسية مختمفة من 200ألكثر من المتنوعة  األذواق  مطعم في اإلمارة، حيث عمموا جميعا عمى تمبية750

 ، وقدم كّل منيم قوائم جديدة خصيصا لتقديم تجارب طعام ال تنسى خالل الميرجان،مقيمي وزوار دبي
 . إقامة أنشطة وفعاليات عائمية مختمفة بيدف إبراز مدى التنوع في دبيتسمالميرجانباكما

 .www.dubaifoodfestival.comويمكن االطالع عمى أبرز فعاليات الميرجان ومقاطع الفيديو من خالل الموقع 
 
 

 


