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 صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

 

 إبريل 2 وحتى مارس 31تنظم في مركز دبي التجاري العالمي خالل 

مؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة وكبار تجار التجزئة في دبي يطمقون 
 "  تصفيات الربيع الكبرى"الدورة األولى من 

 

% 80تصل إلى  من أشهر العالمات التجارية تقدم خصومات هائمة 40حوالي * 

 2016جوائز قّيمة بانتظار الزّوار والمتسّوقين والجائزة الكبرى سيارة دودج تشالنجر اس اكس تي* 

 

تنظم مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق : 2016 مارس 16دبي، 
في دورتو األولى، " تصفيات الربيع الكبرى"ون مع كبريات شركات التجزئة في دبي، معرض االتجاري، بالتع

 بمركز دبي التجاري العالمي 3 و2 و 1 ابريل في القاعات 2 مارس وحتى 31وذلك خالل الفترة ما بين 
 عالمة تجارية 40وبمشاركة مجموعات أعمال رائدة في الدولة متخصصة في مجال التجزئة وبتواجد حوالي 

  .عالمية رائدة



 

كبر العالمات من منتجات األزياء والجمال ألمجموعة واسعة بفرصة التسوق من  يحظى المتسوقونوسوف 
األحذية ، وتشمل %80خصومات تصل إلى  بالتجزئة في الدولةشركات التجارية العالمية ضمن كبرى 

 . اإلكسسوارات والعطور وغيرىا الكثيرووالحقائب والمالبس ومستحضرات التجميل 

بالتزامن مع عطمة الربيع، بما يتيح الفرصة لممتسوقين لزيارة المعرض " تصفيات الربيع الكبرى"ويأتي تنظيم 
 .واالستفادة من العروض والخصومات التي يقدميا



 
 
تصفيات الربيع تشكل " :والتجزئة لمميرجانات دبي لمؤسسة التنفيذي المدير سييل، محمد ليمى سعادة قالتو

، وتعتبر منصة  أطمقتيا المؤسسة بالتعاون مع شركائيا من كبار تجار التجزئة في دبيالكبرى مبادرة جديدة
مثالية لمجموعات الشركات المتخصصة في ىذا المجال لتسويق منتجاتيا والسيما خالل نياية الموسم، 

ن مثل ىذه المعارض والفعاليات المتخصصة في قطاع . وحرصيا عمى جمب تشكيالت جديدة لعمالئيا وا 
".    ن من كل أرجاء العالمووجية مفضمة لمتسّوق يقصدىا الزائركالتجزئة تساىم في تعزيز سمعة دبي 

 



 
 

تحتل فيما ، موضة واألزياء والتسوق دبي مكانتيا الدولية كوجية رئيسية للتكتسب: "وأضافت سعادتيا قائمة
وتساىم . ةالمرتبة الثانية عالميًا في احتضانيا ألكبر مجموعة من العالمات التجارية المرموقة في مدينة واحد

مثل ىذه المبادرات في تعزيز التعاون مع قطاع التجزئة في دبي، والذي يندرج ضمن استراتيجية المؤسسة 
الفرصة لمتسوق من تشكيمة   وستقدم الفعالية الجديدة لممتسوقين.وصالحياتيا في النيوض بيذا القطاع الحيوي

   ."برز وأرقى العالمات التجارية بأسعار تنافسية غير مسبوقةألمنتجات األزياء والجمال واسعة 
 





 ومن  كبرى محالت التجزئة في الدولة، من العالمات التجارية العالميةأرقى "تصفيات الربيع الكبرى"ويقدم 
 حيث .اديداس، تيد بيكرن زارا ىوم، بوجي، وسالسا، وتومز، وتومي ىيمفيجر، وألدو وغيرىا الكثير: بينيا

األحذية والحقائب والمالبس ومستحضرات التجميل، االكسسوارات : ستعرض مجموعة من البضائع تشمل
 لممتسوقين لمتمتع بتجربة تسوق جديدة وشراء منتجات عالمية ةكما يعد فرص. والعطور، وغيرىا الكثير

 .بأسعار ال تصدق

 
 

 تمنح لفائزين  آالف درىم5وىناك عدة جوائز لمن يحضر المعرض، حيث يمكن الفوز بجائزة يومية مقدارىا 
بينما ستتاح لممتسوقين .  مساء كل يوم9 وسيجري السحب في الساعة اثنين يوميا وعمى مدى ثالثة أيام،

 ، وذلك عند انفاق 2016فرصة ربح الجائزة الكبرى وىي عبارة عن سيارة دودج تشالينجر اس اكس تي 
وسوف يجري السحب عمى الجائزة الكبرى في تمام الساعة .  درىم، كما بإمكانيم أيضا ربح جوائز فورية300

.   مساء11 صباحا وحتى الساعة 11ويفتح المعرض أبوابو من الساعة .  ابريل2العاشرة مساء من 
 

 555 600 971+لممزيد من المعمومات يرجى االتصال عمى مركز اتصال دائرة السياحة والتسويق التجاري 
559 



 


