
1 
 

 خبـــــر صحفــي
 صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة

 

 الدورر ااولل حححت نجاحاًا بااراًا 
تصفيات الربيع " ألف شخص زاروا معرض115أكثر من 

  أيام فحط3في " الكبرى
 فمبينية تفوز بالجائزر الكبرى واي سيارر دودج تشالنجر *

وشيد باىرا،  نجاحا "2016تصفيات الربيع الكبرى "معرض ت الدورة األولى منحقق: 2016 إبريل5دبي، 
 2 أيام متواصمة لغاية 3 مارس،واستمر مدة 31الحدث الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي يوم 

إبريمحضورا كبيرا فاق التوقعات، حيث بمغ عدد الزوار والمتسّوقين عشاق الماركات العالمية أكثر من 
 % .90ألف شخص، الذين تمكنوا من شراء بضائع مختمفة بأسعار مخفضة لمغاية وصمت إلى 115
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مثل وأبدت كبرى مجموعات التجزئة التي شاركت في المعرض، والتي تمثل نخبة من أشير الماركات العالمية
مجموعة الندمارك، شركة محمد حمود الشايع، ومجموعة أزاديا، ومجموعة أباريل، وآر إس إتش ليمتد و

 ".2016تصفيات الربيع الكبرى "سعادتيا بالنتائج الرائعة التي تحققت خالل الدورة األولى من معرض 

 

بدروىا، أشارت مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، الجية 
المنظمة لممعرض، إلى أىمية إطالق ىذا المعرض، الفتة إلى أنو يأتي ليؤكد دورىا في تنشيط قطاع التجزئة 

مؤكدة بأن الجميور سيكون عمى موعد آخر . بإمارة دبي، وتوفير البضائع المختمفة لمجميور بأقل األسعار
، وذلك لتمكين الجميور من شراء مختمف البضائع ذات "أكبر عروض الصيف"مع الدورة الثانية من معرض 

 . العالمات التجارية العالمية بأسعار مخفضة لمغاية
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سعيد محمد معصم الفالسي، مدير تنفيذي التجزئة والشراكات االستراتيجية في مؤسسة دبي لمميرجانات وقال 
لنيوض بقطاع التجزئة، من خالل لستراتيجية المؤسسة إن تنظيم ىذا المعرض يأتي ضمن إ: "والتجزئة

تعزيز مكانة ىذا القطاع الحيوي، ومن بينيا األسواق المؤقتة والمعارض لإطالق عدة مبادرات تيدف 
المتخصصة بما يمكنيا من تسويق منتجاتيا، وتصفية ما لدييا من بضائع مع نياية الموسم، عالوة عمى 

نجاحا " تصفيات الربيع الكبرى"، وقد حققت الدورة األولى من معرض تقديم تجربة تسوق فريدة لممتسوقين
كبيرا، ما يدفعنا لمواصمة العمل بيذا االتجاه وتوسيع دائرة االىتمام بمثل ىذه المعارض التي تحقق الفائدة 

 ".لمجميور وقطاع التجزئة في نفس الوقت

أكبر عروض "خالل تنظيمنا لمعرض من كانت تجربتنا في الصيف الماضي ناجحة : "وأضاف الفالسي
 من حيث عدد الحضور وحجم المبيعات، وىي األساس الذي قام عميو حقق نجاحا باىراالذي، "الصيف
أكبر "، كما أن الجميور سيكون عمى موعد آخر مع معرض "2016تصفيات الربيع الكبرى "معرض 

 .خالل الصيف المقبل" عروض الصيف

عمى العالقات المتميزة التي تربط مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة بالقطاع الخاص السيما  وأكد الفالسي 
قطاع التجزئة، مشيرا إلى أن ىذا التعاون الفريد بين الطرفين والتجاوب الالفت من القطاع الخاص يساىم في 

. ، وبالتالي تعزز من مكانة دبي كوجية رائدة لمتسّوق في المنطقةتطمقيا المؤسسةإنجاح المبادرات التي 
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تصفيات الربيع "من جية أخرى، عّبر متسوقون من كافة الجنسيات، عن سعادتيم بالتسّوق من معرض 
الذي أتاح ليم شراء العديد من البضائع والمنتجات تشمل المالبس لكال الجنسين وكذلك األطفال، " الكبرى

باإلضافة إلى األحذية والحقائب واالكسسوارات المختمفة وغيرىا، بأسعار ال تصدق، ما أتاح ليم تأمين 
تمكن المتسوقون، من كما . مستمزمات اإلجازة الصيفية وشراء الكثير من اليدايا لألىل واألصدقاء قبيل السفر

 أرقى تصاميم المالبس واألحذية واإلكسسوارات من أبرز وأفضل  عمىكافة الشرائح االجتماعية، من الحصول
 .العالمات التجارية العالمية

 فائزون

إلى ذلك، فقد حقق المحظوظون من زوار ومتسوقي المعرض أحالميم بالفوز بجوائز قيمة، حيث فازت 
 الفمبينية دونا بيل رييس صاحبة 2016دودج تشالنجراس اكس تي سيارة بالجائزة الكبرى وىي عبارة عن 

 آالف درىم نقدا لكل منيم 5، في حين ربح ستة زائرين لممعرض بمبمغ (01971)بطاقة السحب رقم
، وآريا راجان من (097583)، وعتيق خان من الباكستان(030383)نسرين من الجزائز:وىم
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، و نازان (019073)، وكريستان جي غراسيا من الفمبين(043499)، وصبيحة من اليند )064446)اليند
 ."امسح واربح"، فيما فاز آخرون بجوائز فورية من خالل (024902)عمران من الباكستان

 

 


