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خبر صحفي  
صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 

 "ويتروز"و"لولو"و" جيان"و" سبينس"و"االتحاد التعاونية"و"كارفور"مشاركة متميزة من

تمّكن المتسّوقين " مهرجان المأكوالت في بيتك"الحممة الترويجية 
 من الحصول عمى أفضل العروض 

 ألف درهمبانتظار الفائزين  600 قيمةجوائز بـ*
اقبال كبير عمى محالت السوبرماركت والهايبرماركت المشاركة *
 مارس 12السحب النهائي السبت * 
 

، التي تم اطالقيا خالل "ميرجان المأكوالت في بيتك"حظيت الحممة الترويجية: 2016مارس 7دبي، 
 مارس 12 فبراير وتستمر حتى 25الدورة الثالثة لميرجان دبي لممأكوالت، التي بدأت فعالياتيا في 

 . الجاري، باىتمام كبير من قبل المتسوقين في محالت السوبرماركت واليايبرماركت المشاركة فييا
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تتيح الحممة الترويجية لألشخاص التسوق في محالت السوبرماركت واليايبرماركت المشاركة في الحممة و
من دخول السحب عمى جوائز كارفور،ولولوىايبرماركت،وسبينس،وجيان،واالتحادالتعاونية،وويتروز:وىي

 فائزين في السحب األول الذي جرى في 6 درىما فييا، حيث تم اختيار 250قيمة كل أسبوع بعد إنفاقيم 
 مارس، بحيث سيحصل 12 آخرين في السحب الثاني الذي سيجرى في 6وسوف يتم اختيار  مارس، 5

 ألف درىم، تمكنو من شراء مستمزماتو من السمع المختمفة والسيما 50كل منيم عمى قسيمة شرائية بقيمة 
. السمع الغذائية
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وقال سعيد محمد معصم الفالسي، مديرتنفيذيالتجزئةوالشراكاتاإلستراتيجية في مؤسسة دبي لمميرجانات 
نحن سعداء باألصداء اإليجابية لميرجان دبي :"والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري

لممأكوالت والحممة الترويجية التي ترافقت معو، والتي أتاحت لممتسوقين من اختبار تجربة تسوق فريدة، 
كما نشكر محالت السوبرماركت . والحصول عمى أفضل العروض والمنتجات بأسعار منافسة لمغاية

واليايبرماركت التي تجاوبت معنا في المشاركة في ىذه الحممة، والتي ساىمت من خالل الفعاليات التي 
احتضنتيا والعروض الكبيرة التي قدمتيا من اجتذاب أعداد كبيرة من المتسوقين، وأثرت فعاليات ميرجان 

 ".دبي لممأكوالت
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 جمعية االتحاد

 

نحن نفخر مرة أخرى :"قال سييل البستكي، مدير إدارة التسويق واالتصال في جمعية االتحاد التعاونية
بالتعاون مع مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، الجية 

حيث أننا نؤمن في جمعية االتحاد بمكافأة عمالئنا بشكل مناسب، . المنظمة لميرجان دبي لممأكوالت
يعد وقتا مناسبا لعمالئنا ليستفيدوا من العروض الكثيرة التي تقام في والشك أن ميرجان دبي لممأكوالت 

 ". وقت محدد في جمعية االتحاد
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 ألف درىم، واالسترجاع النقدي عمى المشتريات 50مع جوائز كقسائم مشتريات بقيمة :"وأضاف قائال
ولقد ارتكزت إستراتيجيتنا ليذا العام عمى تنويع العروض الترويجية في .  بطاقة تميزآتوجمع نقاط مكاف

إن ميرجان دبي لممأكوالت يعني . الجمعية والتي ال يمكن لممتسوقين أن يحصموا مثميا في أي مكان آخر
ولقد . الكثير لممتسوقين الباحثين عن القيمة الكبيرة، والعروض الرائعة، واألنشطة المتعددة في اليايبرماكت

كانت آراء عمالئنا إيجابية لمغاية، ونتطمع ألن نكون من المشاركين في ميرجان دبي لممأكوالت لألعوام 
 ".المقبمة

 كارفور

قال ميغيل بوفيدانو المدير التنفيذي اإلقميمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى شركة ماجد الفطيم 
يسعدنا المشاركة في ميرجان دبي لممأكوالت من خالل ىذه المبادرة التي تؤكد التزامنا المطمق : "لمتجزئة

بخمق لحظات رائعة لعمالئنا كل يوم، وتكمن سعادتنا اليوم في مكافأتيم خالل ىذه المناسبة الخاصة في 
 ."إمارة دبي

 نسعى دائمًا في كارفور لتقديم منتجات ذات جودة عالية وطازجة، وخالل ميرجان نحن: "قائالوأضاف 
 ."دبي لممأكوالت سنسمط الضوء عمى ما نقدمو لعمالئنا من مواد غذائية طازجة ومتنوعة بأسعار معقولة
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 سبينس

 

شاركت سبينس في ميرجان دبي لممأكوالت منذ :"قالت كوليت شانون، مدير االتصال في سبينس
وكما يقول كل شيف . انطالقتو، حيث نعتقد أنيا مبادرة رائعة كونيا تجعل سكان دبي متشوقين لممأكوالت

 ألف درىم خالل 50أن الوجبات الرائعة تبدأ من المكونات الرائعة، ومع فرصة ربح جوائز بقيمة 
 ".الميرجان، فإن ذلك يعتبر دافعا لتحفيز الزبائن لزيارة سبينس

 ويتروز
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ميرجان "ومن جية أخرى عّبر متحدث من ويتروز عن سعادتو بالمشاركة في الحممة الترويجية 
مشيرا إلى أن ميرجان دبي لممأكوالت يتضمن الكثير من الفعاليات . لممرة األولى" المأكوالت في بيتك

 ".المشوقة التي تستضيفيا مراكز التسوق في دبي

 جيان

 
 
فبراير  25تشارك جيانيايبرماركتوسوبرماركتبدبيفيالدورة الثالثةلميرجان دبي لممأكوالتالذي انطمق في  

  يوما مدة الميرجان، سيتمكن كل من يتسوق بما اليقمعن17 وعمى مدى .2016مارس 12ويستمر حتى 
 ألف درىم عبارة عن قسائممشتريات 50درىما، من دخول السحب ليحظى بفرصة ربح جائزةقدرىا  250

 ."منشأنياأنتسمحممفائزلمتسوقمكاممعام
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تشيد جيانحالياتوسعا ميما، حيث تم : "وقاإليفانبابا،مدير جيانفيدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة
فيدبي،ونحنندركبوضوحأىميةإعطاءعمالئناتجربةتسوقرائعةتتوافق مع  2 افتتاحيايبرماركتجديدفيسوقالتنين

وكوننا جزءمنميرجان دبي لممأكوالت، فإنو عندنا عروض رائعة عمى السمع الغذائية . توقعاتيم
 ".وغيرىا،واألطعمة واألجيزة المنزليةالتي ال يمكن تفويتيا

لى جانب العروض الترويجية الكبيرة،فإنو بإمكان الزبائن التمتع بتذوق عينات الطعام، ومشاىدة  وا 
عروض الطيي المباشرة، والمشاركة في المسابقاتعمىاالنترنتوالعديدمناألنشطة التي يمكن أن يشارك فييا 

 .الزبائن

 لولو هايبرماركت 

 

وتشارك لولوىايبرماركت في ميرجان دبي لممأكوالت، حيث تعرض 
 .أصنافاواسعةمنالمأكوالتفيجميعمنافذىافيدبي

نحنسعداءلمغايةلممشاركةفيميرجاندبي لممأكوالت،وكماجرتالعادة،فإن ":ايو،مديرمجموعةلولو. ام. وقال سالم
والتي . وتحتضن أنشطة متنوعة لمزبائن بشكل يومي. منافذالبيعمدينافيدبيتحتفل بيذا الميرجان بطريقة كبيرة

تتضمن مسابقاتالطييمنمختمفالمطابخ،ونحتالفواكو،وعروض طيي منقبمطياةالمشاىير،وتوزيع 
 "."عيناتغذائيةوأنشطة ممتعة لمعائمة

عمىالرغممنأننانستمتع بمشاركةالمتسوقين في احتفاالتنا، فإنني أنتيز ىذه الفرصة ألشكر ":وأضاف قائال
الجية المنظمة لميرجان دبي لممأكوالت، التي أتاحت لنا فرصة المشاركة في ىذا الميرجان المميز مع 

 ."عمالئنا المميزين
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 أسابيع، بحيث يأخذ كل أسبوع طابعا معينا، 3وتشارك لولو في ميرجان دبي لممأكوالت عمى مدى 
 ".مذاقات عالمية"، و"مشاوي،العائمة، المرح والنزىة"، و"مذاقات عربية"وىي

 سحوبات

السحب األول لمحممة الترويجية، والتي " كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"وجرى يوم السبت الماضي في 
براىيم بنيار الفائز من جمعية :فاز بيا ستة من المتسوقين، وىم ىوفيمماير مارتن الفائز من كارفور، وا 

االتحاد التعاونية، ومحمد كمال الدين الفائز من جيان، وميرابول الفائز من سبينس، وفيجيو ىالبومامي 
فيما سيجرى السحب األخير يوم السبت المقبل الختيار ستة . الفائز من لولو، ونوار الفائز من ويتروز

 . فائزين


