
   
 
 

 

 التفاعل عبر الطعام اقلعش   جوائز ميقد  دبي للمأكوالت  مهرجان

  CELEBRATEFOODTOGETHER#في المسابقة على  والمشاركة

 

لنشطاء ل دعوته للمأكوالت بيد مهرجان هيوج   :2019مارس  5 المتحدة، العربية اإلمارات دبي،

 CelebrateFoodTogether#للتفاعل مع الوسم  "نستجرامإالتواصل اإلجتماعي " موقع على

 التصويرأو  عاديةال بالصور سواء للطعام، واللحظات القصص أفضل مشاركةوذلك من خالل 

من  العديدلربح  سابقةالم ودخول ،البطيء بالتصوير الفيديو مقاطع أو الزمني ريعالتسبتقنية 

 .الجوائز

 

 تكان سواء ،إنستجرامعلى  اإلبداعية قصصهم تحميل المسابقة في المشاركةبللراغبين  ويمكن

أحد المواقع الرائعة في دبي  فيخارجية  نزهةب القيام أو ،األصدقاء أو العائلة مع طعامتناول ال قصص

 ،CelebrateFoodTogether# الوسم أو dubaifoodfest@مع  التفاعل، واألحباب بصحبة

ستقدم  درهم 500قيمة كل واحدة منها  تبلغبنك اإلمارات دبي الوطني  من اتطاقبربح  فرصةل

 لعشرة فائزين.

 

 هويةال اتبطاق ولديهم عاما   13 فوق أعمارهم تكونعلى المشاركين في المسابقة أن  بويتوج  

كثر التفاعليمكنهم زيادة فرص الربح من خالل فيما سارية الصالحية.  ماراتيةاإل المزيد  وتحميل أ

وأنتم تتناولون أشهى لحظات أجمل الوالتقطوا  استعدوا. نستجراماإل علىالمشوقة القصص  من

 اآلن.  وحملوهااألطباق مع األهل واألصدقاء واألحباب 

 

لمهرجان دبي  الترويجيةطالع على آخر تحديثات الفعاليات والعروض لمزيد من المعلومات ولإلل

ومتابعة وسائل  .dubaifoodfestival.comwww، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمأكوالت

 .DubaiFoodFest and #DubaiFoodFest@  التواصل اإلجتماعي على

 -انتهى-

http://www.dubaifoodfestival.com/


   
 
 

 نبذة عن مهرجان دبي للمأكوالت

مهرجان دبي للمأكوالت بفنون الطهي على مستوى المدينة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، والوجهة األهم يحتفي 

يوما  ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضا  ترويجية رائعة، فضال  عن مشاهدة  17لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل برنامج يمتد 

ز هذا القطاع في دبي، ما بين مطاعم عدد من أشهر الطهاة العالم د الثقافي الذي يمي  يين. وهذا المهرجان يعز ز روح التنو ع واإلبداع والتعد 

)جواهر  دبي الخفية(.  فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، باإلضافي إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الميزانيات

لتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي)دبي للسياحة( تنظيم هذا الحدث تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات وا

تعزيز مكانة دبي  2019مارس  9فبراير وتستمر حتى  21السنوي. ويواصل مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في 

ر لسكان  ارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم في دبيكوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، ويوف   .المدينة وزو 

 

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

  دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

42017631 [971]+ 

 

 


