
   
 
 

تزين سماء مهرجان دبي للتسوق عروض األلعاب النارية 

 أيام عطلة نهاية االسبوع 

 

 األلعاب من رائعة عروض   بمشاهدة االستمتاع والزوار للمقيمين يمكن :2019يناير  17دبي، 

 الترويجية العروض من الكثير لهم يقّدم الذي للتسوق، دبي لمهرجان 24 الـ الدورة ضمن النارية

 الخميس يومي أسبوع كل نهاية عطلة خالل النارية األلعاب عروض وتنظمة. الترفيهي والفعاليات

 ذا ”العصرية الشاطئية الوجهة من كل في 2019 فبراير 2 لغاية المهرجان فترة طوال والجمعة

 المائية الواجهة على الجذابة السيف ووجهة 20:00 الساعة ريزيدنس بيتش جميرا في“ بييتش

 . 21:00 الساعة مير ال العالمية الشاطئية والوجهة 20:30 الساعة

 

 



   
 
 

 

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

على المستجدات والمعلومات  لالطالع اإلجتماعيالتواصل وسائل على  MyDSF#الوسم 

 .واألنشطة والفعاليات

 

  

 

قائمة الشركاء االستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كالً من طيران اإلمارات، إعمار )دبي مول(، تضم 

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، 2وق التنين وس  1التنين

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



   
 
 

 

 

 -انتهى -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

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

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

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  إّن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة

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

 وتوّفر تجارب تسّوق رائعة على مدار العام.

  

 ل على: للمزيد من المعلومات يرجى االتصا

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7682 

 


