
                           

 

 

 خالل موسم العودة إىل المدارسدرهم  250,000جوائز نقدية بقيمة 

كز التسوق المشاركة  2018سبتمبر  12حتى تستمر الحملة  •  يف مرا

 يف المدارس إىل العودة بموسم الخاصة الترويجية العروض انطالق مع :2018 سبتمبر 3 ديب،

كز التسوق يف ديب وبدعم من مؤسسة ديب للمهرجانات  مجموعةتنظم  اإلمارة أنحاء جميع مرا

 حملتها )للسياحة(ديب  بديب التجاري والتسويق السياحة دائرة مؤسسات إحدى ،والتجزئة

 .مميزة قتسوّ  تجربة األمور وأولياء لألطفال رتوفّ  التي"، المدارس إىل"العودة  الترويجية

 10 ستحصل فيما ،الجاري سبتمبر 12 حتى الماضي وتستمر أغسطس 26يف  الحملة وانطلقت

  .درهم 250,000 وبإجمايل عائلة لكل درهم 25,000 بقيمة نقدية جوائز على محظوظة عائالت

كزيف أي من  على األقل درهم 100 انفاقالمتسوقين  وبإمكان  المشاركة، 17الـ سّوقالت مرا

سبتمبر  12السحب الذي سيجرى بتاريخ  يف المشاركة من نهمتمكّ على قسائم  للحصول

 . "برجمانالجاري يف "

 



                           

 

 

كز أن بالذكر الجدير من مركز البستان ، مركز الغرير ، المال بالزا ،  :تشمل المشاركة التسوق مرا

 ، الكرامة مركز ، الشندغة سنتر سيتي ، معيصم، سيتي سنتر البرشاء ، سيتي سنتر  برجمان

 المزهر سنتر، سكوير تايمز ، مول ذا ، مول ريفالمول ،  تيأوتل ديب ، مول الواحة مول، المدينة

 .2بوابة الخيل، المزهر مول  ،مول

 -انتهى-

كز التسوق يف ديب:  حول مجموعة مرا



                           

 
كز التسوق يف ديب هي مؤسسة غير ربحية رعاية دائرة التنمية االقتصادية يف ديب حت وأنشئت ت، 1998 عام يف إطالقها تم مجموعة مرا

كز التسوق يف ديب. وتقديم خدمات ذات جودة  ،توحيد مبادرات التسويق لمجموعةلهداف الرئيسية ومن األ لتعزيز تجارة التجزئة ومرا

كز التسوق.   أفضل للمتسوقين يف مرا

 :لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب 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 للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة.

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، كما تعمل أيًضا على ديب ل

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

الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب المنشآت الفندقية ومنظمي 

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

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 ديب  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 
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