
 

   
 

 

 الفائزين  أصدقاء وعائالت المقيمينب الترحيب

 الفعاليات نم متنوعة بقائمة MyDubai# بمسابقة

 واألنشطة
 

 دائرة السياحة والتسويق التجاري بديب (ديب للسياحة)طالق إعقب  :2018نوفمبر  15ديب، 

المسابقة ، توجه MyDubai#ضمن مبادرة  اإلجتماعي التواصل مواقع على الجديدة لمسابقةل

األصدقاء وضيوف ديب من اإلمارة لالستعداد للترحيب بزوارهم المقيمين يف دعوتها لجميع 

وتسليط الضوء على العروض والوجهات التي تلك المنّصات على  التفاعل ، وذلك عبروالعائالت

 ين بإقامتهم يف ديب. وفخور تجعلهم سعداء 

 



 

   
 

 
 

ً ال سكان وتحث المسابقة جميع تقديم مشاركاتهم التي تبرز  علىمقيمين المدينة وخصوصا

نستجرام وتويتر باستخدام فيسبوك واالعلى   MyDubaiجوانب من حياتهم يف ديب عبر صفحة 

، حيث تحظى جميع المشاركات بفرصة ربح تذكريت طيران MyInvite#و  MyDubai# ينالوسم

. وكانت كل أسبوع لشخصين من العائلة أو األصدقاء طيران اإلماراترحالت ذهاب وإياب على متن 

كتوبر الماضي 15بتاريخ المسابقة قد انطلقت   31حتى تاريخ  المشاركاتاستقبال يتم وف ، وسأ

 . 2019يناير 

 



 

   
 

 
 

من خيارات واسعة طفال، ومجموعة متنوعة لألللتسوق وأنشطة ومع وجهات عالمية المستوى 

مع اقتراب أشهر ولعائلة. أفراد اافة لكالطعام والترفيه، تعد ديب وجهة مثالية لقضاء العطالت 

، تصبح ديب الترفيهية الكبرىمن األحداث واستعداد اإلمارة الستضافة مجموعة اعتدال الطقس 

والتجارب الترفيهية من األنشطة الكبيرة مجموعة عبر هذه الار والزوّ للمقيمين لة الوجهة المفّض 

، وذلك لما تتمتع به ديب التي تضمن لجميع أفراد األسرة قضاء أوقات ترفيهية ال تنسى الرائدة،

ار واقع جذب قادرة على تقديم جميع عناصر الترفيه التي تناسب  الكبار والصغمعالم وممن 

 أنحاء اإلمارةكل يف واألصدقاء لعائالت لديب التي تقدمها أفضل الخيارات أبرز وبعض  ونذكر معاً، 

 :خالل الفترة المقبلة

 

 نوفمبر  17و  D3 - 16يف حي ديب للتصميم  سوق رايب ماركت



 

   
 

مشغوالت قطعاً فنية ومجوهرات والذي يعرض يستضيف حي ديب للتصميم سوق رايب ماركت 

ترفيهية لألطفال وورش عمل وجلسات يوغا، وسوقاً أنشطة يدوية ومأكوالت، باإلضافة إىل 

 .للمنتجات العضوية، وغيرها الكثير

 

 نوفمبر  24 و 23- مسرح مدينة جميرا " علىمسرحية "ذا غرافالو تشايلد

أطفالكم يف رحلة مليئة بالمرح لكاتبة جوليا دونالدسون لمسرحية "ذا غرافالو تشايلد" ستأخذ 

المشوقة والضحك وستترك فيهم أثراً طيباً. يتخلل المسرحية الكثير من الضحك والمشاهد 

العديد  والمسلية لألطفال من عمر ثالث سنوات. تم عرض هذه المسرحية العائلية يف بريطانيا ويف

 .من المدن العالمية

 

 نوفمبر 23 - يف المير "جونيور 3رايثلون "إكس ت

كس ، سباق تقّدم "إكس ديب"، التي تشتهر بتشجيع النشاطات الرياضية جونيور" يف  3ترايثلون "إ

سنة. يتضمن التحدي سبع فئات مختلفة  16حتى أربع سنوات من اسب األطفال والذي ينالمير، 

كس  م. وسواء كان األطفال رياضيين أاألعمار لتناسب كافة  جونيور"  3ال، سيساعدهم ترايثلون "إ

ً  بأوقاتهم وستتمكن العائالت من االستمتاع .على عيش أجواء مليئة بالمرح والطاقة ، كما أيضا

 سيتم تقديم المأكوالت والمشروبات طوال اليوم.

 

ً بأّن  15اختيار فائزين اثنين أسبوعياً وعلى مدار  MyDubai#مسابقة تعلن سو  أسبوعاً، علما

كتوبر الجاري وتستمر  المسابقة حتى  15التسجيل قد بدأ يف  على يرجى االطالع . 2019يناير  31أ

  condition-and-terms-competition-https://www.visitdubai.com/en/vfrالشروط واألحكام بزيارة 

 

 -انتهى-
 

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

https://www.visitdubai.com/en/vfr-competition-terms-and-condition


 

   
 
تتمّثل رسالة ديب للسياحة إىل جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إىل ترسيخ مكانة ديب لتصبح المدينة والمحور 

يف العالم يف زيادة الوعي بمكانة ديب كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب  التجاري األكثر زيارة

  .السياح واالستثمارات الداخلية إىل اإلمارة

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

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

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

يب، ومؤسسة ديب العالمات التجارية واإلدارات داخل "ديب للسياحة" فعاليات ديب لألعمال، وجدول فعاليات د

  .للمهرجانات والتجزئة

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 ديب  للسياحة

5559 55 600 [+971] mediarelations@dubaitourism.ae 

0682 201 4 [+971] 

 

 

mailto:mediarelations@dubaitourism.ae

	ترايثلون "إكس 3 جونيور" في لامير - 23 نوفمبر

