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 خبـــــر صحفــي
 صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة   

 

 اآلالف يتهافتون عمى شراء منتجات ألشهر الماركات العالمية وبأسعارمذهمة

 "2016تصفيات الربيع الكبرى"افتتاح معرض 

قبال كبير من المتسوقين  في مركز دبي التجاري العالمي وا 
  ماركة عالمية تشارك في المعرض50أكثر من  

، الذي تنظمو "2016تصفيات الربيع الكبرى "معرض ، الدورة األولى (الخميس) أمستفتتحا: 2016 مارس31دبي، 
مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، عمى مدار ثالثة أيام متواصمة في 
مركز دبي التجاري العالمي، لتقّدم من خاللو لمزوار والمتسّوقينفرصة شراء بضائع ذات جودة عالية من عالمات تجارية 

 %.90عالمية راقية ضمن تخفيضات تصل إلى 
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وتم االفتتاح بحضور سعيد محمد معصم الفالسي، مدير تنفيذي التجزئة والشراكات اإلستراتيجية في مؤسسة دبي 
أعرب عن سعادتو بتنظيم الدورة األولى من معرض تصفيات الربيع الكبرى وبيذه المشاركة حيث . لمميرجانات والتجزئة

الكبيرة من كبرى مجموعات التجزئة والتي تمثل نخبة من الماركات العالمية، فضال عن اإلقبال الكبير من الجميور في 
 .اليوم األول مما يدل عمى إقبال كبير متوقع خالل األيام المقبمة

 

وشيد المعرض مع بداية افتتاح أبوابو تدفق أعداد كبيرة من المتسوقين الراغبين بشراء ىذه المنتجات ذات الجودة العالية 
 . والتي تباع بأسعار منافسة لمغاية، حيث استقطبت العالمات التجارية المشاركة اىتمام عشاق الماركات العالمية

الفرصة أماميم لشراء بضائع ،الذي أتاح "2016تصفيات الربيع الكبرى "عّبر متسوقون عن سعادتيم بافتتاح معرض و
. ل وأوفر األسعارقمختمفة من عالمات تجارية عالمية راقية بأ

أيام،أنو  3 حيثقالمحمدالبموشي،وىوسائحعماني،جاءإلىدبيفيزيارةقصيرةمدتيا
عرفبأمرالمعرضمنخالاللصحفاليوميةوعبرمواقعياإللكترونية،وقدجئتمنذالصباحبرفقةزوجتيوأوالدي،حيثدخمتزوجتيمتفقدالبضائعو

 ."شراءمايمزميافيحينأنتظرىاأناواألوالد

: وأضافالبموشي
الشكبأنمثميذىالمعارضوالتصفياتالكبرىتتيحالفرصةأمامالعائالتمتسوقماتحتاجيمنبضائعبأقالألسعار،والسيمافيمايتعمقبحاجياتاأل"

". طفااللذينيكبرونسريعاويحتاجونإلىالمالبسباستمرار

لقد سمعت عن ىذا المعرض من صديقتي وجئت برفقتيا منذ : "ومن  جيتيا قالت عزة أحمد، وىي مقيمة مصرية
الصباح الباكر لالطالع عمى محتويات المعرض والحصول عمى أفضل البضائع الموجودة بو، وفي الحقيقة أنني أنبيرت 
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بما ىو موجود فيو، السيما الحقائب واألحذية، إنيا فرصة جيدة جدا لمشراء، السيما قبيل اإلجازة السنوية حيث يمكن 
 ".شراء اليدايا التي نحتاجيا بأسعار ممتازة ومغرية جدا

 

قرأت عن المعرض من خالل الفيسبوك، وجئت مسرعة لكي أطمع عمى : "بدورىا قالت شيزيل شحور، مقيمة لبنانية
المعروضات، وقد وجدتيا جيدة ومناسبة لمشراء ال سيما فيما يتعمق باليدايا، لقد قمت بشراء أحذية راقية والتي سأىدييا 
لوالدي وأخي، وما زال لدي متسع من الوقت لمتجول في المعرض واالطالع عمى بقية المحتويات وشراء ما يناسب من 

 ".المالبس لي ولبقية األىل
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في العام الماضي وأعجبني " أكبر عروض الصيف"لقد زرت معرض : "ومن جانبياقالت صوبيا ىاشمي، مقيمة باكستانية
فقد جئت " تصفيات الربيع الكبرى"كثيرا بما طرحو من بضائع بأسعار ال تصدق، لذلك عندما قرأت وسمعت عن معرض 

 ".مسرعة ومبكرة جدا لشراء مستمزماتي من البضائع واليدايا التي سوف آخذىا إلى األىل واألقارب في بمدي باكستان

والتي تشكل معظميا ىدايا لآلخرين، " ألدو"اليوم بدأت التسوق بشراء بعض األحذية والحقائب من : "وأضافت بالقول
 ".األمر الذي يوفر عمي الكثير من مصاريف السفر

 مساء حتى يوم السبت المقبل في قاعاتمركز دبي 11 صباحا وحتى 11ويحظى المعرض، الذي يفتح أبوابو من الساعة 
 بمشاركة واسعة من كبرى شركات التجزئة التي تمثل أرقى وأفضل العالمات التجارية، 3 و2 و1التجاري العالمي 

وقد شيد يوم أمس، إقباال كبيرا من المتسوقين عمى شراء البضائع المختمفة من األحذية والحقائب واالكسسوارات . العالمية
والمالبس وغيرىا، من أرقى العالمات التجارية العالمية بأسعار منافسة ال مثيل ليا، فيما يتوقع أن تشيد األيام الباقية 

 .إقباال مضاعفا
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 األحذية والحقائب، ومستحضرات التجميل، عديدة تشملمنتجات " 2016تصفيات الربيع الكبرى "ويقدم معرض 
شركة كوالمالبس، والعطور واإلكسسوارات ومنتجات أخرى من عالمات تجارية راقية تقدميا مجموعات أعمال رائدة 

. بأسعار ال مثيل ليا، ومجموعة الندماركمحمد حمود الشايع، ومجموعة أزاديا، ومجموعة أباريل، وآر إس إتش ليمتد

 آالف درىم 5ويتيح المعرض لزواره والمتسوقين فرصا رائعة لمفوز، حيث سيكون ىناك فائزان يوميا سيتمكنان من ربح 
 درىم لدى أي من 300لكل منيما، وسيتم اإلعالن عن أسماء الفائزين في الساعة التاسعة ليال يوميا، أما من ينفق 

في السحب عمى الجائزة الكبرى وىي  تخولو الدخولتمكن من الحصول عمى بطاقةيسوف فالعالمات التجارية المشاركة، 
،التي تتضمن "امسح واربح"باإلضافة إلى جوائز فورية من خالل بطاقات ". 2016دودج تشالنجر اس اكس تي"سيارة 

 عمما بأن السحب عمى الجائزة الكبرى سيكون في ،جوائز مثل سالسل ذىبية وساعات مشيورة، ونظارات شمسية وعطور
 . إبريل2تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت 



6 
 

 3 و2 و1 إبريل في القاعات رقم 2 مارس وحتى 31يقام خالل الفترة ما بين " تصفيات الربيع الكبرى"يذكر أن معرض 
ماركة عالمية، 50 مساًء، وبمشاركة أكثر من 11 صباحا وحتى الساعة 11لمركز دبي التجاري العالمي، من الساعة 

 : من بينيا

اتش آند ام، دبنيامز، نكست، كميرز، فوت لوكر، اكسبرس، جاك ويمز، ميالنو، توب شوب، إيڤانز، دوروثي : الشايعشركة محمد حمود 
 www.alshaya.com. بيركينز، واليس، موجي

 .http://appareluae.com. ذا أثمتس فوت،بيركن ستوك،تومز،تومي ىيمفيغر،ناين وست،ألدو،كول إت سبرنج: مجموعة أباريل

 مادن،سترايد ڤبابموسكي،بوكت،ستينوز، اليف ستايل،كاربيزا،إيكو،: مجموعة الند مارك
 ./http://www.landmarkgroup.com.ڤمنسيارايت،

د،جيمبوري،بيرسونا،مارينا رينالدي،بوجي،سالساجينز،بونت وزارا ىوم،مو:مجموعة أزاديا
 http://www.azadea.com/english/home.روما

ذا فينس كاموتو، روك بورت، بي سي بي جي ماكس أزريا، تيد بيكر، بيبي،  ريبوك، أديداس، بيموبنغ، :مجموعة آر اس اتش ليمتد
 .http://www.rshlimited.com/middle. كوبميس

 أو زيارة الموقع 600555559لممزيد من المعمومات يرجى االتصال عمى مركز اتصال دائرة السياحة والتسويق التجاري عمى  
 thebigclearance.comاإللكتروني 
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