
   
 
 

 

بوزن إضافي ألمتعتهم  مهرجان دبي للتسوق ارزو  لتسمح طيران اإلمارات 

  بالدهم إلىوهم في طريق عودتهم  دون تكلفةب

 

ار مهرجان دبي للتسوق هذا العام : يمكن لزو  2018ديسمبر  30 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

خاص من طيران  بفضل عرض   ةالمزيد من الصفقات الرائع القادمين من خارج الدولة اغتنام

كبر  كر الدرجة السياحية  وحامل سيتمتعحيث  ،جوية دولية في العالمناقلة اإلمارات، أ وزن إضافي بتذا

كبر مهرجان  اً لوجهة السفر،وفقأو حقيبة إضافية  لألمتعة على رحالت عودتهم من دبي خالل فترة أ

 .2019 فبراير 2سنوي للتسو ق في اإلمارة، والذي يستمر حتى 

 



   
 
 

 
 

كندا وأميركا الشمالية والوسطى والجنوبية وإفريقيا  سيعود المسافرون إلى بموجب هذا العرض

ضمن شبكة طيران اإلمارات فيحق  أما المسافرون إلى وجهات أخرى ،*مع حقيبة إضافية واحدة

من أحدث  فرصة شراء المزيد ما يعني أنه ستتاح لهم كيلوغرامات. 10وزن إضافي قدره أخذ لهم 

لدون  وغيرها الموضة منتجات مكانة  هو من شأنه أن يعز ز منوإضافية،  سفر تكاليف تحم 

 ة.في اإلمار الترويجية للعروض فضل حدث كأضخم وأ  مهرجان دبي للتسوق

 



   
 
 

هذا العرض عند االستفادة من يمكن لمسافري الدرجة السياحية على رحالت طيران اإلمارات و 

كر السفر خالل  حجز   26ة من العودو 2019فبراير  2 حتى 2018ديسمبر  17من الفترة تذا

 .2019فبراير  4حتى  2018ديسمبر 

 

يسرنا أن نوفر لعمالئنا " التجارية:وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس طيران اإلمارات للمنتجات 

. 2019عرض األمتعة اإلضافية المسموح اصطحابها على رحالتنا خالل مهرجان دبي للتسوق لعام 

كثر لالستفادة من العروض والتخفيضات السعرية الجذابة  وسوف يتيح لهم هذا العرض فرصاً أ

تي تروق لهم من دون الحاجة إلى خالل األسابيع الستة للمهرجان، وشراء البضائع والمنتجات ال

  دفع رسوم على األمتعة اإلضافية في رحلة العودة مع طيران اإلمارات".

كبر فعالية تسو ق سنوية في دبي، وهو ينطلق هذا العام يوم و  ويستمر  ،ديسمبر 26يعد  المهرجان أ

كثر من ، ويشارك فيه فبراير 2حتى  متجر في جميع أرجاء المدينة.  3,200عالمة تجارية عبر  700أ

 علىبالمئة  75 تصل إلى خصومات على األسعارالباحثون عن أفضل الصفقات من  وفيه يستفيد

 أسابيع. خمسةار مدعلى  ، وذلكمجموعة واسعة من المنتجات

 

قطاع ودبي للمهرجانات التنفيذي لمؤسسة  المديرقال أحمد الخاجة، وتعليقاً على هذا العرض، 

: "يُعد  ، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(التجزئةبيع 

، حيث في اإلمارة التجزئةقطاع األكثر شعبية في التقويم السنوي لحداث األ منمهرجان دبي للتسوق 

. العالمية يةترفيهالأنشطته و ،ال تضاهى التيه عروضفضل من جميع أنحاء العالم بزو ار يجذب ال

فريدة،  تسو قستمتاع بتجربة ار سبباً إضافياً لإلونحن نشكر طيران اإلمارات إلعطائها الزو  

ستفادة إلى أقصى حد من المهرجان هذا العام، والذي تم تمديده أسبوعاً إضافياً لتوفير مزيد واإل

 ئز".بالجوا من الفرص والوقت للتسو ق والفوز

 

يمكن للمسافرين االطالع على التفاصيل الكاملة وشروط وأحكام العرض على موقع طيران و 

 ضمن قسم العروض الخاصة. www.emirates.comاإلمارات 

 

http://www.emirates.com/


   
 
 

للتسوق، باإلضافة إلى سلسلة الخصومات والعروض الترويجية المذهلة التي يتيحها مهرجان دبي و

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات واألنشطة المدهشة لكل من المقيمين 

 نخبة من يقدمهاغنائية تشمل هذه الفعاليات حفالت و . منها والزائرين الختيار ما يناسبهم

ً  جميع أفراد العائلة تناسبالمشاهير والنجوم، وأنشطة مجانية  كز التسوق، فضال عن عروض  في مرا

 مقدمة من كبرى العالمات التجارية.  تفوت ال ويجيةتر

أو  DSFSocial@أو متابعة حسابات  www.mydsf.aeمن المعلومات يُرجى زيارة الموقع  لمزيد  

على المستجدات والمعلومات  لالطالع االجتماعيالتواصل وسائل على  MyDSF#الوسم 

 .واألنشطة والفعاليات

 

االستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كالً من: طيران اإلمارات، إعمار )دبي تضم قائمة الشركاء و 

مول(، ماجد الفطيم )مول اإلمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة(، مجموعة عبد الواحد 

الرستماني، مجموعة الفطيم )دبي فستيفال سيتي مول(، نخيل مولز )ابن بطوطة مول وسوق 

سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني )ميركاتو مول(، ِمراس،  (،2وسوق التنين   1التنين

 واتصاالت، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كال من فيزا وجمبو.

 حكام األشروط ول* يخضع هذا العر ض ل

 

 -انتهى -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

تتمث ل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في 

ار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة. دبي  العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزو 

لسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق ل

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

الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول الفندقية ومنظمي 

 فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. 



   
 
 

  

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة  إن  مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة

والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممي زة واألنشطة الترفيهية العائلية، 

 وتوف ر تجارب تسو ق رائعة على مدار العام.

  

 ل على: للمزيد من المعلومات يرجى االتصا

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 


