
 

 

من مالبس  عصريةيقدم تشكيلة  "تحدي ديب للياقة"

 نون دوت كومعلى حصرياً ومستلزمات الرياضة 

"نون  منصة التسوق اإللكترونيةبالتعاون مع  "تحدي ديب للياقة" أعلن: 2018نوفمبر  12ديب، 

كسسوارات بتصاميم عصرية إطالق تشكيلة حصرية من المالبس الرياضية واإلعن  دوت كوم"

، ليوفر بذلك للمشاركين فرصة التمرن وممارسة األنشطة الرياضية هذه المبادرة الرائدةخصيصاً ل

 وأنيقة.  ةبإطالالت متجدد

 

من الخيارات  اً واسع اً وتشمل طيف  noon.comوتتوفر هذه المنتجات حصرياً على نون دوت كوم

لالنزالق والرطوبة مقاومة اليوغا ال الحمل؛ حصائرالتي تضمن سهولة الرياضية زجاجات المياه مثل 



 
 تعرقالمقاومة لل  DRI-Fitمصنوعة بتقنيةقمصان للرجال والنساء واألطفال و ،ةميم عمليابتص

مزودة مزينة بشعار "تحدي ديب للياقة" قبعات و ،مما يجعلها مناسبة لجميع األنشطة الرياضية

للحفاظ على جميع وذلك  من التحديالمستوحاة حقائب ال إضافة إىل ،ها بإحكامبقفل خلفي إلغالق

درهم،  100وتتوفر كافة المنتجات بأسعار معقولة تقل عن يف مكان واحد.  مستلزمات الرياضيةال

دقيقة من النشاط البد� اليومي  30ليتمكن الجميع من االستمتاع بها أثناء االلتزام بتخصيص 

 . اً يوم 30على مدار 

 



 

 

كتوبر و 26ُيقدم تحدي ديب للياقة ابتداًء من هذا و  خمس قرى مجانية للياقة  نوفمبر 24حتى أ

، كرنفاالت اللياقة البدنية التي تنطلق يف عطالت نهاية األسبوعوضمن أهم المواقع يف ديب،  البدنية

 تناسب جميعالتي يف كافة أنحاء المدينة والمنتشرة إضافة إىل العديد من دروس اللياقة المجانية 

 الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية. 



 

 

كثر أ التحدي واالستفادة من الطيف الواسع من األنشطة والفعاليات المتوفرة ( هذا للمشاركة يف

 القدم،وكرة  االيروبيكس،و ،وقوفاً يف ذوالتجّ  المشي،لياقة بما يف ذلك مجموعات  درس 4000من 

مجاناً  ،متوفرالتطبيق ديب للياقة تحميل  عبر اشترك  ،)وغيرها الكثير  اتواليوغا، وركوب الدراج

 . Google Playو جوجل بالي  Apple Storeستور آبل يمن متجر

 -انتهى-

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: 

 www.dubaifitnesschallenge.comالموقع اإللكترو�: 

 www.facebook.com/dubaifitnesschallengeفيسبوك:

 dubaifitnesschallenge@انستغرام: 

 dxbfitchallenge@تويتر: 

 Dubai30x30#الوسم: 

 

http://www.dubaifitnesschallenge.com/
http://www.facebook.com/dubaifitnesschallenge


 
+ أو dfc@bm.com  / 7600 450 4 971لمزيد من المعلومات والصور، يرجى التواصل مع: أصداء يب سي دبليو  

mediarelations@dubaitourism.ae. 

 2018الشركاء والرعاة لتحدي ديب للياقة 

ومياه ديب" (ديوا)؛ "شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة" (دو)؛ "مجلس ديب "هيئة كهرباء الشركاء االستراتيجيون:  •

الرياضي"؛ "دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب"؛ "هيئة المعرفة والتنمية البشرية"؛ "بنك اإلمارات ديب الوطني"؛ 

 "شركة بترول اإلمارات الوطنية (إينوك)"؛ "هيئة الطرق والمواصالت".

شبكة اإلذاعة العربية؛ الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)؛ طيران اإلمارات؛ شركة غالنبيا؛ موا� ميون: الشركاء الرس •

ديب العالمية؛ ميديكلينيك؛ نايكي؛ أبو قوس؛ تكنوجيم؛ المنطقة الحرة بمطار ديب (دافزا)؛ غرفة تجارة وصناعة ديب؛ دائرة 

  حة بديب؛ واحة ديب للسيليكون ؛ بلدية ديب؛ ديب أوبرا. التنمية االقتصادية (اقتصادية ديب)؛ هيئة الص

 ديب فستيفال سيتي؛ مركز ديب المايل العالمي؛ مركز ديب للسلع المتعددة؛ إعمار؛ مراس؛ نخيل.شركاء المواقع:  •

 ديكاثالون؛ لجنة تأمين الفعاليات؛ هواوي؛ افكو العالمية لألغذية؛ ماي ديب؛ بيبسيكو. الرعاة الداعمون:  •

 نون لشريك الرسمي للتجارة االلكترونية:ا •

 

 

 حول "تحدي ديب للياقة":

ت تم إطالق مبادرة "تحدي ديب للياقة" لتحفيز كافة المقيمين يف إمارة ديب وزوارها على تعزيز نشاطهم البد� وااللتزام بممارسة النشاطا

كتوبر ويستمر حتى 26ينطلق بتاريخ يوماً. ويضم التحدي الذي  30دقيقة يومياً على مدار  30الرياضية لمدة  ، جميع 2018نوفمبر  24أ

لعاب أشكال األنشطة البدنية الرياضية، بدءاً من كريكيت الشاطئ وركوب الدراجات الهوائية وكرة القدم إىل التجذيف على األلواح وقوفاً، واأل

ً أو برفقة األصدقاء وأفراد العائلة والزمالء الجماعية والمشي وتمارين اليوغا والكثير غيرها. ويدعو التحدي الجميع للمشا ركة فرديا

لالستمتاع بتجربة طرق جديدة ومشوقة لتحسين لياقتهم البدنية. ويمكن للمشاركين مراقبة مستوى أدائهم عبر تطبيق "تحدي ديب 

كثر المدن نشاطاً وصحة وسعادة وذكاء على مستوى الع  الم.للياقة" والمساهمة يف تحويل ديب إىل إحدى أ
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