
   
 

 

 

  أسبوع ةلمد   قللتسو   ديب مهرجان تمديد

 2019فبراير  2حتى  2018 ديسمبر 26من 

 

كل عام يف ق مهرجان ديب للتسو  يحرص  :2018 نوفمبر20  ديب، اإلمارات العربية المتحدة،

كثر لالحتفالكل وعلى تقديم األفضل  ً أ  أعلنتقد ل، وما هو جديد لزو اره ليتيح لهم فرصا

يف مؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري 

، حيث ستنطلق فعالياته يف إضايفأسبوع ة لمد  المهرجان تاريخ عن تمديد  ديب للسياحة()ديب 

 .2019 فبراير 2وتستمر حتى  2018 ديسمبر 26

 

 
 

ن الدورة س العديد من الخيارات أمام الزو ار  قن لمهرجان ديب للتسو  ووالعشر رابعةالتتضم 

كز التسو ق به  تزخر لقضاء أجمل األوقات واالستمتاع بكل ما  والعائالت إىل  فعاليات،من مرا



   
 

مها أشهر العالمات التجارية العالمية،  الترويجية العروضجانب  والخصومات الهائلة التي تقد 

 ة كبيرة من الجوائز الرائعةباإلضافة إىل تنظيم سحوبات كبرى تقد م من خاللها مجموع

 .باإلضافة إىل مبالغ نقديةمجوهرات، الذهبية والقطع الفاخرة، وال سياراتالك

  

العالمات التجارية، المنتجات ألشهر  من واسعةوإىل جانب تقديم تخفيضات على مجموعة 

ً ، وعروضفنيةحفالت للجمهور يقدم المهرجان كذلك  رائعة لأللعاب النارية، والعديد من  ا

كز التسو ق. والعروض الفعاليات  الترفيهية يف مختلف مرا

 

مهرجان ديب عد  ي: "الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة ديب للمهرجانات والتجزئة قال أحمد

كل يف كما يشهد  ،ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة يف ديب أبرز المهرجانات من قللتسو  

ً  عام ً  إقباال متنوع  برنامج   هذا ونعد خالل هذه السنة بتقديم ر.امن قبل المقيمين والزو   هائال

والعروض  لتخفيضاتوا بالمفاجآت حافلة أسابيعمسة ألكثر من خ يمتد

األمر الذي يثري تجربة التسوق يف ديب  ،القيمة الترفيهية والجوائز والفعاليات الترويجية

ندعو الجميع لالستمتاع بتلك الفعاليات  كما أننا .ارالعديد من الزو  تستقطب ويجعلها وجهة 

 ."لمفاجآت التي أعددناهااالستعداد لو

 

 مهرجان ديب للتسوق، يرجى زيارة الموقع فعاليات وعروض لالطالع على

https://www.visitdubai.com/ar/dsf  أو متابعة@DSF جتماعيعلى مواقع التواصل اإل. 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب "ديب للسياحة":

تتمث ل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة 

ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إىل يف العالم يف زيادة  الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزو 

ديب للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي يف إمارة ديب، كما تعمل . اإلمارة

ارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية أيًضا على تسويق القطاع التجاري يف اإلم

وتصنيفها، بما يف ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأيت على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب 

  .نات والتجزئةللسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات ديب، ومؤسسة ديب للمهرجا

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـديب  للسياحة
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