
 

   
 

 

دورته الرابعة  يف يعود مجّدداً مهرجان ديب للتسّوق 

 2019يناير  26ديسمبر حتى  26والعشرين من 
 

كتوبر  4ديب،  يعود مهرجان ديب للتسّوق مجّدداً يف دورته الرابعة والعشرين خالل الفترة : 2018أ

يف مختلف أرجاء  ف أجواء الفرح والمرحيليض، 2019يناير  26حتى  2018ديسمبر  26من 

، ويقّدم للمقيمين يف ديب وزّوارها من مختلف الجنسيات واألعمار العديد من الفعاليات المدينة

يف الوقت ذاته ويعّزز . الوفيرربح التسّوق الرائعة، إىل جانب فرص الالترفيهية الممتعة، وتجارب 

أسعد األوقات أجمل واء ضن الجميع من قمكّ يق، و وجهة رائدة للسياحة والتسوّ كمن مكانة ديب 

ً  32 على مدار    .يوما

 



 

   
 

 

 
 

ويشمل مهرجان ديب للتسّوق، الذي تنّظمه مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات 

أيضاً على العديد من المبادرات اإلبداعية ) ديب للسياحة(دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب

 . التسّوق، والربح، والترفيه: حول عناصره الرئيسية وهيالرائدة، والتجارب الممّيزة، التي تتمحور 

"تستعد ديب  :أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئةوقال 

ق، حيث نحرص على توفير أجواء ممّيزة ورائعة الستضافة دورة جديدة من مهرجان ديب للتسوّ 

مكانة اإلمارة كوجهة سياحية رائدة تقّدم تجارب ذلك تعزيز كوأوقات سعيدة لسكّان وزّوار ديب، و

تسّوق ال تنسى. وباعتبار مهرجان ديب للتسّوق أحد العناصر الرئيسية لقطاع التجزئة يف المدينة، 

يف إنعاش أهميته مدركين يف ذات الوقت ، م الذي أحدثته الدورة الماضيةنا سنحافظ على الزخفإنّ 



 

   
 

 

شركاءنا من القطاعين العام  . وأود أن أشكر من العام الفترةاألسواق واألعمال يف ديب خالل هذه 

ومع انطالق النجاح كل عام. تسجيل قصص التي ساهمت يف جهودهم الكبيرة والخاص على 

الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان يف شهر ديسمبر المقبل، فإننا سنعمل مع شركائنا 

كثر من االستراتيجيين من أجل تقديم حدث يليق بالسمعة ا كتسبها على مدار أ لعالمية التي ا

 عقدين من الزمان". 

 

  
 

لالحتفال،  العائالتالزّوار والعديد من الخيارات أمام  وسوف تتضّمن الدورة الجديدة للمهرجان

كز التسوّ  ق بالكثير من الفعاليات، والعروض الترويجية والخصومات الهائلة التي حيث تزخر مرا

م من خاللها التجارية العالمية، باإلضافة إىل تنظيم سحوبات كبرى تقدّ مها أشهر العالمات تقدّ 

عالوة على الفعاليات الحصرية . ر من حياة الفائزينالتي تغيّ ومجموعة كبيرة من الجوائز الرائعة، 

 .لتجزئةبقطاع االتي تتعلق 

 



 

   
 

 

 
 

يقدم وإىل جانب تقديم تخفيضات وتنزيالت على مجموعة كبيرة من العالمات التجارية، 

عروض رائعة لأللعاب النارية، والعديد من الفعاليات الترفيهية يف للجمهور المهرجان كذلك 

كز التسّوق يقوم خاللها قطاع التجزئة بتقديم التي  إىل جانب األنشطة والفعاليات. مختلف مرا

العروض أو إقامة األنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إىل شريحة أوسع من الزوار 

 .وقينوالمتس

 



 

   
 

 

 
 

: مهرجان ديب للتسوق، يرجى زيارة الموقع فعاليات وعروض لالطالع على

https://www.visitdubai.com/ar/dsf 

 

 dsfsocial@انستغرام: 

 

 DSFsocial@فيسبوك: 

 

 DSFsocial@توتير: 

https://www.visitdubai.com/ar/dsf


 

   
 

 

 -انتهى-

 

 

 

 

 والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)لمحة عن دائرة السياحة 

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 

  .تثمارات الداخلية إىل اإلمارةواستقطاب السياح واالس

ديب للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، 

كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس  الخدمات السياحية وتصنيفها،

العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة ديب للسياحة مكتب ديب للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات 

 .ديب، ومؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة

 

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 احةديب  للسي

mediarelations@dubaitourism.ae  

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

 

 


