
   
 
 

 

 مهرجان دبي للتسوق يقدم فعاليات وعروض مميزة 

 احتفاالً بالعام الجديد 

 

من األنشطة سوف يستمتع زوار مهرجان دبي للتسوق بمجموعة كبيرة : 2018ديسمبر  25دبي، 

 توفرسحيث ، الميالدية واليوم األول من العام الجديد ليلة رأس السنةخاصة خالل  والفعاليات

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي 

كز التسوق وأبرز أسباباً عديدة ، للسياحة( المعالم السياحية لقضاء اوقات مسلية ومفيدة في مرا

 .خالل هذه المناسبةفي دبي 

 

 
 

على  فرصة اإلستفادة من العديد من التخفيضات والعروضخالل النهار سيتاح للمتسوقين و 

في أما وتجديد خزائن مالبسهم. مما يوفر لهم إقتناء كل ما يحلو لهم  ،األزياء والمجوهرات منتجات



   
 
 

ين االختيار بفرصة ، والمبهرة نارية اللعاب األعروض عدد من المساء، سيكون الزوار على موعد مع 

 الحّية والفعاليات وحفالت العشاء في مختلف أنحاء المدينة. الغنائيةمجموعة من الحفالت 

 

 جوائز بقيمة مليون درهم للمتسوقين 

كثر من سيحظى المتسوقون  البرشاء مول،  ديسمبر في أيّ من 31درهم يوَم  200الذين ينفقون أ

مركز البستان، والمال بالزا، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، وبرجمان، ومركز و

والريف مول، ومركز تايمز سكوير، وسنشري واتحاد مول، الكرامة، والواحة مول، ودبي أوتليت مول، 

ى يناير وكل يوم سبت حت 5درهم.  وابتداًء من  ألف 10الفوز بجائزة نقدية تصل حتى فرصة ب ،مول

درهم إماراتي  200فبراير، سيتم اختيار فائز محظوظ من المشاركين في السحب، والذين أنفقوا  2

كثر يوم  حظ من أجل ال، ليصعد مسرح القرية العالمية ويدّور دوالب ذلك ديسمبر أو قبل 31أو أ

 درهم.  ألف 200الفوز بجائزة نقدية تصل إلى 

 

 دبي مول

في دبي مول اقتناء آخر مستلزماتهم ليلة رأس السنة يتاح للمتسوقين والزوار حتى منتصف س

ليلة بأسعار مخفضة، باإلضافة الى االستمتاع بأضخم عرض لأللعاب النارية في وكل مايحلو لهم 

داون تاون دبي والمناطق المجاورة عرض  منطقة ستحتضن كما .برج خليفة قام عنديرأس السنة 

يضمن المتعة والذكريات الجميلة للسياح  ، مالنافورة دبي ساحر ، يتزامن مع عرض  متألقضوئي 

 والمقيمين على حّد سواء.

 



   
 
 

 
 

 مول دبي فستيفال سيتي

التسوق حتى منتصف الليل فرصة يحظى زوار دبي فيستيفال سيتي مول خالل ليلة رأس السنة 

 ً  ةأربعبسيتاح لهم الترفيه واإلستمتاع مساًء،  9:00من الساعة  إلقتناء أفضل المنتجات، وبدءا

 "تخيل" مميز لليلة رأس السنة من عرضالتمتع ب، باإلضافة الى لأللعاب الناريةمذهلة عروض 

 .الضوء والصوت والماء يجمع بينو سجل غينيس العالمي لألرقام القياسية الذي دخل 

 

 سوق السيف التراثي

باإلضافة  التراثيعند زيارتهم سوق السيف اإلستمتاع بأجواء رائعة فرصة مقيمين والزوار ال بإمكان

ويمكنهم . مهرجان دبي للتسوقخالل على منتجات مميزة في هذه الوجهة الجديدة  همحصولى ال 

 المتنوعة االخرى. بمجموعة من األنشطة االستمتاع 

 



   
 
 

 
 

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

يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات واألنشطة المدهشة لكل من المقيمين 

يقدمها المشاهير غنائية تشمل هذه الفعاليات حفالت و والزائرين الختيار ما يناسبهم من بينها. 

ً  جميع أفراد العائلة تناسبوالنجوم، وأنشطة مجانية  كز التسوق، فضال  عن عروض ترويجية في مرا

من المعلومات يُرجى زيارة الموقع  لمزيد  مقدمة من كبرى العالمات التجارية.  ال تفوت

www.mydsf.ae  أو متابعة حسابات@DSFSocial  أو الوسم#MyDSF  ل التواصوسائل على

 .على المستجدات والمعلومات واألنشطة والفعاليات لالطالع االجتماعي

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

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

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



   
 
 

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

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

-انتهى-  

 

 السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"نبذة عن دائرة 

تتمّثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر 

ياح واالستثمارات زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب الس

دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في  الداخلية إلى اإلمارة.

إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

تصنيفها، بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات الخدمات السياحية و

  التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

  

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

مهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير إّن مؤسسة دبي لل

قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممّيزة 

 دار العام.واألنشطة الترفيهية العائلية، وتوّفر تجارب تسّوق رائعة على م

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 

  دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 


