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 األم اشترت الذهب هدية البنتها بمناسبة حفل زفافها 

 مواطنة جائزة ذهبية يهدي مهرجان دبي للتسوق 

 
أواخر األولى حينما احتفلت بزفاف ابنتها سارة في مرتين تضاعفت فرحتها  :2018يناير  23 ،دبي

ً ات تلقّ عندما ، والثانية الماضيديسمبر شهر  ، إحدى جزئةوالت من مؤسسة دبي للمهرجانات تصاال

خبر فوزها بجائزة زف إليها (دبي للسياحة) ي مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

 .ذهبية

 

المشاركة في سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى على ب"تكلّلت محاوالتنا  :تقول والدة سارة

ً  17مدار  ة العام الجديد عام زايد، وكان ربحنا مع بداي بالفوز خالل الدورة الحالية للمهرجان، عاما
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الذي لطالما اشتهر بالكرم والعطاء، ولهذا استبشرنا بهذا العام خيراً، ونرجو هللا أن يعم األمن 

 واألمان واالستقرار والرخاء على دولتنا الحبيبة ويحفظها من كل مكروه".

 

تي سنفرح لى الواألهي سارة و نستعد لحفل زفاف ابنتنا البكرزوجي كنت و": قائلة وتضيف

أخذنا وقد ، هو شاب مكافح من عائلة إماراتية طيبةوالذي تقدم لخطبتها، من الشخص  بزواجها

ة أبنائنا على تكلف جزء من مساعدمسؤولية المشاركة في منذ وقت طويل زوجي أنا وعلى عاتقنا 

الت ونحن على دراية بتكاليف حفعلى الزواج،  شبابوالسيما أنهم مقبلون ك ،مصاريف الزفاف

 التي تتسم في عصرنا الحاضر بارتفاع أسعارها".الزفاف 

 

في الحملة سارة إلى أحد معارض الذهب المشاركة الد ت مع وهناسبة توجّ هذه الم"ب تكمل قائلة:و 

اعتدت التردد  يوالذ ،خالل مهرجان دبي للتسوقالترويجية لمجموعة دبي للذهب والمجوهرات 

ً  عليه منذ أربعة أعوام ، الرقي والجودة العاليةمشغوالته الذهبية ب تتميز تصاميم يث، حتقريبا

ا تسلمنعند دفع المبلغ ، وتنا وعريسهانلى قلب ابفاخترنا إحداها كهدية للزفاف لندخل الفرحة ع

 .البطاقة الفائزة بربع كيلوغرام من الذهب"ي كان من بينها التبطاقات لدخول السحب 

 

فرحة الفوز لها تصال السعيد الذي نقل باالأت بأسبوع تفاج بعد انتهاء حفل الزفافأوضحت أنه و

ة ، فتضاعفت فرحهامهرجان دبي للتسوق البنتقيمة من الهدية بمثابة الالذي اعتبرته و بالذهب

 والتجزئةنات الشكر الجزيل إلى مؤسسة دبي للمهرجاه ال يسعني إال توجي وبهذه المناسبة الجميع.

ذابة، الترويجية الجأجل تقديم األفضل والمميز من العروض  منا معلى جهودهو"دبي للسياحة" 

 .ار دبيمختلف زوّ وتطلّعات تلبي أذواق والجوائز القيمة، التي  ،الترفيهيةت والفعاليا
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 سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات

كغ من الذهب. يحصل  33تقّدم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين فرص الفوز بـ 

درهم كحد أدنى في أي من محالت الذهب في  500سوق على بطاقة سحب واحدة عند إنفاق المت

درهم كحد أدنى  500دبي والمشاركة في العرض الترويجي، فيما يحصل على قسيمتين عند إنفاق 

 .عند شراء مجوهرات ماسية

 

ً و  عن ثالثة فائزين بالقطع في القرية العالمية المهرجان سحوبات على مسرح يتّم اإلعالن يوميا

الذهبية خالل المهرجان، حيث يمنح للفائز األول نصف كيلوغرام من الذهب، ويقدم للفائزين 

الثاني والثالث ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهما. وفي السحب الختامي خالل اليوم األخير من 

   ب.ائز واحد بكيلوغرام واحد من الذهمهرجان دبي للتسوق، سيحظى ف

تنّظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري و 

 27ديسمبر حتى  26لمهرجان دبي للتسوق خالل الفترة ما بين  23بدبي (دبي للسياحة) الدورة الـــ 

كبر"، ويهدف إلى توفير  2018يناير  كثر الحتفاالت أ تحت شعار الحملة التسويقية "أسباب أ

ب تسّوق ال مثيل لها، وعروض ترويجية ممّيزة، وفرص الفوز بجوائز قّيمة، وفعاليات ترفيهية تجار

كز التسوق ووجهات أخرى  .مشّوقة في مرا

 

ولإلطالع على المزيد من المعلومات حول مهرجان دبي للتسّوق، والفعاليات، والعروض 

/، ومتابعة الحساب https://www.visitdubai.com/arالترويجية التي يقّدمها، يرجى زيارة

DSFSocial.على الفيس بوك، وانستغرام، وتويتر@ 

 شرح الصورة: 

                      .  مسرح السحوبات في القرية العالمية 
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 -انتهى-

 
 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)

تي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة ال

  .العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة

راف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلش

تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك 

رية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجا

 دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 دبي  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae5559 55 600 [+971]  
0682 201 4 [+971] 


