الحدث يعزز من مكانة ديب كوجهة صيفية توفر العديد من الخيارات لزوارها

دور كبير للشركاء اإلستراتيجيين يف دعم الدورة الحادية
والعشرين ل ـ"مفاجآت صيف ديب"

ديب 1 ،يوليو  :2018تنظم مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة
والتسويق التجاري "ديب للسياحة" الدورة الحادية والعشرين لمفاجآت صيف ديب من  22يونيو
حتى  4أغسطس  ،2018والتي تتضمن ستة أسابيع من التخفيضات ،وتجارب التسوق الممتعة،
والفعاليات الرائعة ،وذلك بشرا كة حقيقية مع القطاع الخاص الذي يحرص على توفير الدعم
الالزم إلنجاح هذا الحدث الصيفي الذي يعزز من مكانة ديب كإحدى أفضل الوجهات السياحية
للعائالت خالل الصيف .و يمكن لكافة أفراد العائلة االستمتاع بأوقاتهم مع وجود الكثير من
األنشطة والفعاليات يف مرا كز التسوق والوجهات الترفيهية وغيرها من المعالم والمقومات
السياحية األخرى ،إىل جانب العروض الترويجية المميزة.
وقال أحمد الخاجة ،المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة" :نحن سعداء بأن
نعمل مرة أخرى مع شركائنا اإلستراتيجيين ومختلف الجهات األخرى خالل "مفاجآت صيف
ديب" ،وذلك بعد أن بدأنا فصل الصيف ب ــ"عالم مدهش" ،و"رمضان يف ديب" ،و"العيد يف ديب"،
حتى نعزز من مكانة ديب كوجهة سياحية صيفية مفضلة للزوار من شتى أنحاء العالم لما
تتضمنه المدينة من مقومات سياحية ،وفعاليات وعروض ترفيهية وأنشطة متنوعة أخرى ،إىل
جانب العروض الترويجية التي تقدمها مرا كز التسوق والمحالت التجارية ومنافذ البيع المختلفة".

وأضاف الخاجة قائالً" :إن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يرتقي
بمستوى الفعاليات ،وكذلك العروض الترويجية المنظمة كل عام ،وذلك للمحافظة على جاذبية
ديب للزوار والمتسوقين" .مثمنا ً يف الوقت نفسه رعاية ودعم الشركاء اإلستراتيجيين لمفاجآت
صيف ديب ،والتي باتت جزءا ً ال يتجزأ من قصة النجاح التي يتم تسجيلها كل عام من خالل تنظيم
مثل هذه األحداث المهمة ،وتأيت الدورة الحادية والعشرين للحدث لتقدم زخما ً أ كبر لقطاع التجزئة
من خالل التخفيضات الكبرى التي يقدمها ،والجوائز القيمة التي يرصدها للمتسوقين،
والمفاجآت العديدة مع نهاية كل أسبوع ،وغيرها من األنشطة والعروض المختلفة".
وأشار إىل أن التعاون مع الشركاء هذا العام أثمر كذلك يف إطالق بطاقة ديب ، Dubai Passالتي
تتيح المجال لحاملها توفير حتى  ، %60والدخول مجانا لحوايل  30فعالية ووجهة متنوعة يف
مختلف أنحاء المدينة.

وتضم قائمة الشركاء االستراتيجيين لمفاجآت صيف ديب كال ً من :طيران اإلمارات ،وإعمار مولز
(ديب مول) ،وماجد الفطيم العقارية ،ومجموعة عبد الواحد الرستماين ،ومجموعة الفطيم العقارية
(ديب فستيفال سيتي مول) ،ونخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين  1و  ،)2وسوق ديب
الحرة ،وإينوك ومجموعة الزرعوين (ميركاتو) ،ومراس ،واتصاالت.
ومن جهتهم أ كد ممثلو الشركاء اإلستراتيجيين على حرصهم على دعم مفاجآت صيف ديب ،لما
تشكله من موسم مهم يساهم يف انعاش األسواق يف فصل الصيف الذي غالبا ما يتسم بالركود،
وتبرز جمالية ديب كوجهة رائعة تستحق الزيارة لالستمتاع بما تتضمنه من معالم ومقومات
سياحية وفعاليات عالمية.
طيران اإلمارات
وقال الشيخ ماجد المعال ،نائب رئيس أول طيران اإلمارات لدائرة العمليات التجارية" :يسرنا
أن نشهد على االنطالقة القوية لمفاجآت صيف ديب هذا العام مع مجموعة كبيرة من األنشطة
والفعاليات والحسومات التي تستقطب مزيدا ً من الزوار إىل ديب .ويستفيد القادمون إىل ديب على
متن طائرات اإلمارات من مناطق عدة ،تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا والمملكة
المتحدة والهند وأستراليا ونيوزيلندا وأفريقيا ،من أفضل العروض بينما يستمتعون بعطلتهم مع
عائالتهم وأصدقائهم ،ما يرسخ مكانة ديب كمركز لمجموعة واسعة من األحداث التي تروق
للكثيرين".

إعمار مولز – ديب مول
وقال ناصر رفيع ،الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار مولز"" :تقدم النسخة الحادية والعشرون من
"مفاجآت صيف ديب" موسما ً جديدا ً من األنشطة والفعاليات المميزة ضمن كافة وجهات "إعمار
مولز" بما يف ذلك مرا كز التسوق والمرا كز المتوزعة يف المجمعات السكنية والتي تستعد
جميعها الستقبال الزوار والعائالت ،وتقدم يف الوقت ذاته لألطفال باقة متكاملة من األنشطة
الترفيهية .ونحن ملتزمون دائما ً بدعم هذه المبادرة المنسجمة يف المضمون واألهداف مع الرؤى
الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه هللا ،الرامية إىل ترسيخ مكانة ديب كوجهة تستقطب
الزوار على مدار السنة .ولطالما سجلت مرا كزنا نشاطا ً كبيرا ً خالل "مفاجآت صيف ديب" يف
األعوام الماضية ،وكلنا ثقة بأن النجاح سيستمر يف دورة هذا العام".

ماجد الفطيم العقارية
وقــال فــؤاد منرــور

ــرد ،المــدير العــا

وعمــان  ،مرا كــز
إلدارة العقــارات إلاإلمــارات والبحــرين ُ

التس ــو « ،ماج ــد الفط ــيم العقاري ــة»" :تعتب ــر مفاج ــآت ص ــيف ديب الح ــدث األب ــرز ض ــمن قائم ــة
الفعاليــات الترفيهيــة والثقافيــة الســنوية التــي تستضــيفها ديب .ونحــرص كــل عــام علــى تــوفير أر
تجارب التسوق والترفيه المبتكـرة التـي تسـتقطب ماليـين الـزوار إىل مرا كـز التسـوق السـتة التابعـة
لنــا يف ديب علــى مــدار األســابيع الســتة لهــذه االحتفاليــة .ويف دورة الحــدث لهــذا العــام ،تشــكل ايضــا
العــروض الترويجيــة الحصــرية العنصــر األبــرز الــذي يســتقطب أعــدادا كبيــرة مــن الــزوار إىل مرا كزنــا
المختلفة .والحظنا أن هناك رغبة متزايدة خالل موسم الصيف لقضـاء األوقـات يف وجهـات داخليـة
تــوفر تجــارب متكاملــة تلبــي تطلعــات أفــراد العائلــة مــن صــرار وكبــار .وتعتبــر مفاجــآت صــيف ديب
المنصة األمثل لنا لتـوفير التجـارب المبتكـرة مثـل تخفيضـات ال ـ  12سـاعة ،والفعاليـات المسـتمدة
مــن األجــواء الحماســية لبطولــة كــأس العــالم لكــرة القــدم ،واأللعــاب المشــوقة ،باإلضــافة إىل أجمــل
االستعراضات العالمية الحية التي ستعزز من اإلقبال على مرا كزنا خالل فترة المفاجآت".

مجموعة عبد الواحد الرستماين

وق ــال ميش ــال عي ــات ،ال ــرئيس التنفي ــذي للعرلي ــة للس ــيارات،

ــركة الس ــيارات الرئيس ــية يف

مجموعــة عبــد الواحــد الرســتماين ،والوكيــع الحرــري لعالمــات نيســان وإنفينيت ـ

ورينــو يف ديب

ائمــا بالمســاهمة يف دعــم مفاجــآت صــيف ديب ،ألنهــا تتــيح
والشــارقة واإلمــارات الشــمالية" :نفخــر د ً
الفرصة لعالماتنا التجارية للتفاعل مع عمالئها األوفياء ،وإقامة عالقـات مـع المشـترين الجـدد ألول
مرة .ومع أن الحدث مازال يف بدايته هذا العـام ،إال أننـا نتلقـى اسـتجابة قيمـة وقويـة تسـاعدنا علـى
تعديل استراتيجياتنا لتلبية احتياجات عمالئنا على أفضل وجه ممكن".

تستقطب مفاجآت صيف ديب ماليين الزوار إىل ديب لالستفادة من العروض الخاصة ،واالستمتاع
بالفعاليات الترفيهية العالمية التي يجري تنظيمها خالل موسم الصيف ،لذا نعتقد أن شرا كتنا
مع هذا الحدث مهمة للراية ،ألنها تسهم يف تحويل المشترين الجدد إىل عمالء مخلصين لعالماتنا
التجارية ،وقمنا هذا العام بدمج عروضنا الفريدة مع الكثير من الميزات والفوائد اإلضافية
لعمالئنا ،تأكيدًا على جهودنا الرامية لتحقيق سعادتهم ورضاهم.
إننا نفخر بشرا كتنا طويلة األمد مع مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة ،ألنها تعزز مكانة ديب
كوجهة سياحية مفضلة ،وتساعد يف دعم نمو اقتصادنا المحلي .و يسر العربية للسيارات دعوة
المشترين لزيارة معارضنا واالطالع على التشكيالت الرائعة من سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو.

مجموعة الفطيم العقارية
وقال ستيفن كليفر ،مدير مرا كز التسو

يف "مجموعة الفطيم العقارية"ُ " :يعتبر حدث

مفاجآت صيف ديب من أبرز فعاليات التسوق يف اإلمارات العربية المتحدة ،لذا نتعاون بصورة
وثيقة مع مختلف متاجر التجزئة لتقديم أفضل العروض والمفاجآت ،حيث سيحظى  200فائز
بفرصة الحصول على جوائز قيمة من ’ديب فستيفال سيتي مول‘ .ويف هذا السياق ،نقدم لزوارنا
حافل بالفعاليات
برنامج
أول تجربة ترفيهية مستوحاة من فيلم ’ليرو نينجا غو‘ يف ديب إىل جانب
ٍ
ٍ

واألنشطة المشوقة لجميع أفراد العائلة .كما نتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب
لضمان أفضل تجربة ترفيهية ممكنة للمتسوقين وتعزيز المبيعات يف مختلف متاجر التجزئة يف

ديب على مدار  6أسابيع".

نخيع مولز

ومن جانبه صرح عمر خوري ،المدير التنفيذي لشركة نخيع مولز" :يسرين تأكيد مواصلة نخيل
مولز دعم مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة كشريك استراتيجي لحدث مفاجآت صيف ديب
 .2018نحن فخورون بتقديم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية العائلية واألنشطة
والفعاليات المميزة يف كل من "ابن بطوطة مول" و"سوق التنين" خالل النسخة الحادية
والعشرين من مفاجآت صيف ديب ،وسيشمل جدول الفعاليات العديد من العروض الحية
وورش العمل التفاعلية والجوائز القيمة التي ستعكس جوهر وروح الحدث .ونحن نتطلع خالل
هذا العام إىل نسخة ناجحة أخرى من مفاجآت صيف ديب وترسيخ مكانة ديب كوجهة عالمية رائدة
للتجزئة والتسوق".

سو ديب الحرة
وقال كولم ماكلوكلين ،النائب التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لسو

ديب

الحرة" :نفخر بمواصلتنا الدعم لهذا الحدث السنوي الهام كشريك استراتيجي خاصة مع تزايد
اعداد المسافرين عبر مطاري ديب وآل مكتوم الدوليين وتسوقهم من سوق ديب الحرة .ويف ظل
الزيادة الكبيرة يف أعداد المسافرين خالل موسم الصيف ،نهدف إىل زيادة اعداد المتسوقين يف
كال المطارين".

ا ينوك
من جانبـه ،قـال سـعادة سـيف حميـد الفالسـ  ،الـرئيس التنفيـذي لمجموعـة ’اينـوك‘" :يسـعدنا
المش ــاركة يف ال ــدورة الحادي ــة والعش ــرين م ــن مفاج ــآت ص ــيف ديب ،الفعالي ــة الت ــي أرس ــت مع ــايير
جديــدة يف مجــال العــروض بقطــاع التجزئــة والخ ـدمات الفندقيــة واألحــداث وعــروض التــوفير خــالل
الصيف .وبهذه المناسبة نجدد التزامنـا بتزويـد عمالئنـا وزوار إمـارة ديب بالخـدمات والمنتجـات ذات
المعــايير العاليــة التــي تتماشــى مــع أهــداف مفاجــآت صــيف ديب وتؤكــد مكانــة ديب الرائــدة كأفضــل
وجهة صيفية لكافة أفراد العائلة".

مجموعة الزرعوين إلميركاتو
وقالت نسرين لستاين ،مديرة العالقات العامة واالترال المؤسس

لميركاتو وتاون سنتر

جميرا" :يسر ميركاتو أحد الشركاء االستراتيجيين لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة أن يشارك
بمفاجآت صيف ديب يف دورته الحادية والعشرين كونه جزء من هذا الحدث منذ البدايات".

"تعتبر مفاجآت صيف ديب إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة يف الدولة وتجتذب ماليين الزوار من
مختلف أنحاء العالم لقضاء تجربة حافلة بالخصومات والفعاليات الترفيهية وفرص التسوق
وربح الجوائز القيمة خالل أشهر الصيف .وخالل حدث المفاجآت يستضيف ميركاتو مهرجانا ً لكرة
القدم تزامنا َ مع بطولة كأس العالم حيث يقدم فعاليات ترفيهية و عروض شيقة مستوحاة من
كرة القدم .ويف  16يوليو سيعود مهرجان السيرك المرتقب إىل ميركاتو مع العديد المفاجآت
الجديدة التي تجمع بين المرح واأللعاب البهلوانية .أما محبي التسوق فهم على موعد مع 6
أسا بيع من الحسومات المررية إذ يقدم ميركاتو للمتسوقين عرض تسوق وأربح و خصومات
تتراوح بين  % 75 -30لدى مجموعة كبيرة من المتاجر فكل متسوق ينفق  200درهم أو أ كثر
يف أي متجر يف ميركاتو أو تاون سنتر جميرا خالل مفاجآت صيف ديب سيحظى بفرصة الفوز
بجوائز قيمة وهي عبارة عن سيارة جي إم سي يوكون دينايل موديل  2018ورحلة عائلية إىل
تايالند".
مِ راس

قالت سايل يعقوب ،المدير التنفيذي للمرا كز يف "مِ راس"" :باعتبارنا شريكا ً استراتيجيا ً
لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة ،يسرنا يف "مِ راس" أن نشارك يف هذه الدورة من مفاجآت
صيف ديب  .2018وإذ تشكل وجهاتنا المتعددة مكونا ً أساسيا ً يف المشهد العام لتجارة التجزئة يف
ديب ،فإننا متحمسون للمساهمة إىل تحقيق الهدف العام المتمثل يف جعل ديب وجهة صيفية ال
مثيل لها للتسوق والترفيه .ونحن بدورنا سنواصل تقديم باقة رائعة من الخصومات والعروض
الترفيهية والمزايا للمتسوقين والزوار يف "سيتي ووك" و"بوكس بارك" و"ذا بييتش" و"ذا
أوتليت فيلدج" و"السيف" و"ال مير" ،طوال فترة مفاجآت صيف ديب الممتدة لستة أسابيع.
ونحن واثقون بأن الحدث سيحقق نجاحا ً ملفتا ً وسيوفر للمتسوقين تجارب مذهلة".

اتراالت
وقال عبد هللا المانع ،مدير عا "اتراالت" لمنطقة ديب" :تعتبر مفاجآت صيف ديب والتي
تنعقد يف عامها الـ  21إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة يف دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتجتذب
الزوار المحليين واإلقليميين من مختلف أنحاء العالم لقضاء تجربة حافلة بالفعاليات الترفيهية
وفرص التسوق وربح الجوائز خالل أشهر الصيف .ومن خالل مواصلة رعايتنا لهذا الحدث يف إطار
مسؤوليتنا المجتمعية وشرا كتنا االستراتيجية مع مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة ،نتشرف
بأن تكون اتصاالت جزءا ً من الفعاليات الوطنية التي تهم عمالءنا من جهة ،وتسهم من جهة أخرى
يف تعزيز االقتصاد الوطني وإبراز الصورة الحضارية والمكانة المتفردة للدولة يف المشهد العالمي
للسياحة والترفيه ،كما أنها منصة مثالية للوصول إىل شريحة أوسع من الجمهور من مختلف
الجنسيات والثقافات وتعزيز تجربتهم وتلبية احتياجاتهم من خالل خدماتنا وعروضنا التنافسية
على مستوى الدولة.
انتهى-لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري لديب إلديب للسياحة :

تتمثل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور
التجاري األكثر زيارة يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزوار من جميع أنحاء العالم
واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة.
ديب للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب،
كما تعمل ً
أيضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع
الخدمات السياحية وتصنيفها ،بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر .ويأيت على رأس
العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات ،وجدول فعاليات
ديب ،ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة.

للمزيد من المعلومات ،الرجاء االترال لـ:
ديب للسياحة
mediarelations@dubaitourism.ae
[+971] 600 55 5559
[+971] 4 201 7631

