
 

خبـــــر صحفــي 
صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة 

 

كايت "العائالت واألطفال إلى يجذب " كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"
" بيتش

وبالتنوع " كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"احتفااًل باألسبوع الثاني من فعالية : 2016مارس  2دبي، 
بجذب العائالت " ساسي عمى الرمال"الجديد الذي تعرضو الفعالية من أنشطة ومذاقات، نجحت فعالية 

ساسي " والتي نظميا دليل األميات االلكتروني، أمس األول، الثالثاء، يوم "كايت بيتش"واألطفال إلى 
 .بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي" ماما

 

لتقدم لمزوار الوجية األجمل لألنشطة المسمية ضمن إطار الترفيو واألزياء " ساسي عمى الرمال"وقد ُصّمَمت 
" فموغراوند"رياضة اليوغا مع ألينا ورياضة حمقة اليوالىوب من : وتضمنت الفعاليات، والمياقة البدينة والفن

البحث عن "ولعبة " جيم جار"وفقرات رسم لألطفال من " 57فيزيك "وقناة " فالي بار"وصفوف تدريبية من 



 

 اغتنمت  التي خصصت ليم، األطفال باألنشطة المنوعة استمتعبينما، و"كيور بيوتي أند سبا"من " الكنز
واالستمتاع باآليس " ذا نيل سبا"األميات فرصة تقديم خدمة العناية باألظافر واليدين المجانية من مركز 

".  كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"، أحد رعاة "ىاجن داز"كريم من 

 

" كينزي بوكس"و" ماي أوغانيك بيبي شوب"و" بامبا ماتس"و" كيدز إتش كيو"ن ومنيم ووقد عرض المشارك
منتجاتيم الصحية من مواد عضوية خالية من أية إضافات ضارة وذلك لمضمان سالمة األطفال بينما 

. األطفال بتزيين وتموين طائراتيم الورقية في أجواء مرحة ومسمية" كينزي بوكس"ساعد فريق 

قالت دانييال ووىم كايا سكوت وسوفيا بيرمان مع األميات عمى الشاطئ، " ساسي ماما"تواصل شركاء قد و
فرصة " كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"نعتبر : "أيضاً " ساسي ماما"ويمسون ناكي، أحد الشركاء في 

ممتازة لنقدم األفضل لمعائالت حيث صممت ىذه الفعالية أميات تفيم بالضبط ما يحتاجو األطفال 
 ."والعائالت ليوم حافل باألنشطة الممتعة في جو رائع عمى الشاطئ

ساسي عمى "عند سماعي بخبر انطالق ": "ساسي عمى الرمال"وقالت صباح يوسف، أحد زوار فعالية 
، خططت إلمضاء يوم نشيط مع األطفال خارج البيت وأحببت التنوع في األنشطة التي تعرضيا "الرمال

 ."الفعالية في مكان واحد



 

 

، عرض األطفال ألبسة البحر المضادة "بيتش ىات"وخالل عرض األميات واألطفال أللبسة البحر من 
وقالت سارة توورت، ". وايمد وود"ونظارات " مارلي"وعرضت األميات ألبسة " سنابر رووك"لمشمس من 

والتي " سنابر روك"حيث قدمنا " كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"يسرنا التواجد في ": "بيتش ىات"مؤسسة 
تعد من العالمات الجديدة في دبي والتي تركز عمى نشر الوعي عن أىمية الوقاية من الشمس من دون 

 ."االستغناء عن متعة المعب والترفيو خارج المنزل

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري و
كانتين الشاطئ "وباألخص خالل فعالية " ميرجان دبي لممأكوالت"بدبي، تمتزم خالل الدورة الثالثة من 

أن تقدم أفضل األنشطة التي تدعم محور الميرجان باحتفال الجميع بالمذاقات وتعزز " برعاية اتصاالت
ويذكر أن اإلسالمي . مكانة مدينة دبي بوصفيا وجية عالمية وعاصمة فنون الطيي عمى مستوى المنطقة

 ."كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"لألغذية ىو راعي الفعالية في 

 


