
   
 
 

 م فرصة للفوزيقد  مهرجان دبي للمفروشات 

  ة مفروشةة سكني  بشق  

 

 بنكو بروبرتيز دانوبالذي يحظى برعاية  ت،للمفروشا دبي مهرجان كشف: 2019أبريل  18دبي، 

قين شهد فوز أحد المتسو  الترويجي الذي سيالعرض ، عن تفاصيل وماستركاردرأس الخيمة 

 .جديدة ومؤثثة ةالمحظوظين بشقة سكني  

 

 
 

كثر من  إنفاق، ويمكن ألي متسو ق أبريل 30 وحتى 18من  العرض الترويجيهذا ستمر يو   500أ

شقة  عبارة عن للفوز بالجائزة الكبرى، وهيفي السحب  لدخولل امشارك ا  متجر  150درهم في 

 يستخدمون ذينال العمالء سيضاعفو .بروبرتيز دانوبستارز من استوديو مفروشة في مشروع 

سيتم اإلعالن أنه بعلما  ، الفوز في فرصهمماستركارد  رأس الخيمة بنك من واالئتمان الخصم بطاقات

شارع في مكاتب دانوب بروبرتيز الرئيسية في وذلك  ،مساء    5الساعةفي تمام  مايو 1عن الفائز في 

 .في دبي المنارة



   
 
 

 

ز الشقق السكنية في و  الذي يجمع األثاث  بتصميمها المبتكر بروبرتيز دانوب ستارز منتتمي 

العصري وأحدث التجهيزات التكنولوجية األوروبية التي تمك ن السك ان من إعادة ترتيب األثاث بما 

جاردنز  ديسكفري بجانب الفرجان منطقة فيالكائن يمتاز المشروع فيما مع احتياجاتهم.  يتالءم

  بقربه من مطار آل مكتوم الدولي ومحطة المترو التي سيتم افتتاحها قريبا .

 

 
 

قائال :  بروبرتيزشركة دانوب  من مدير وشريك في دانوب بروبرتيز ،السيد عاطف رحمن صر حو 

مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ونؤك د التزامنا في إنجاح  "نحن سعداء جدا  بهذا التعاون

 المهرجانمنح في رى تساهم مثل هذه الجوائز الكبحيث  ،الدورة األولى من مهرجان دبي للمفروشات

كبر كثر للتسو قزخما  أ  ".، وتزيد من قدرته على اجتذاب المتسو قين ومنحهم أسبابا  أ

 



   
 
 

: "يسر نا الخيمة رأس بنكر العام للخدمات المصرفية لألفراد في فريدريك دي ميلكر، المدي قالو

كتنا االستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ضمن فعالياتها الرئيسية  اإلعالن عن شرا

ملتزمون بتوفير العديد من المزايا لحاملي  رأس الخيمة بنكالمتعل قة بقطاع التجزئة، وإننا في 

م الدورة األولى من مهرجان دبي للمفروشات للمتسو قين فرصة شراء  بطاقاتنا. فيما ستقد 

مستلزماتهم المنزلية بأسعار منافسة من خالل العروض الترويجية الحصرية، باإلضافة إلى إمكانية 

 رأس الخيمة بنكمباشر واالئتمان من ربح شقة سكنية، وبإمكان مستخدمي بطاقات الخصم ال

كثر  500مضاعفة فرصتهم للفوز في الجائزة من خالل استخدامها عند  إنفاق ما قيمته   درهم أو أ

 في  المتاجر المشاركة".

 

: "إن ربط الناس بإمكانيات جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في اإلمارات وسلطنة عمانوقال 

كتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني ومؤسسة ال تقدر بثمن يصب في محور  أعمالنا، ومن خالل شرا

دبي للمهرجانات والتجزئة في مهرجان دبي للمفروشات، سنقدم للمستهلكين الفرصة للفوز بجائزة 

تأتي مرة واحدة في الحياة. ويسعدنا مضاعفة فرص الفوز لحاملي بطاقات الخصم المباشر واالئتمان 

بنك ل حصريين شركاءكون نأيضا  أن  نابنك رأس الخيمة الوطني ويسر  الحاليين من ماستركارد و

والجهود الحمالت  منوأن نكون جزءا  رأس الخيمة الوطني ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 

 ة".ياحة في اإلمارات العربية المتحدقطاعات التجزئة والس تدعمي تال

 

هرجانات والتجزئة من الخميس دبي للميحتفي مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة و 

مه اإلمارة ،2019 مايو 1أبريل وحتى األربعاء  18 في عالم المفروشات واألدوات  بأفضل ما تقد 

ر الفرصة المثالية للتسو ق في عدد كبير من متاجر  المفروشات والتجهيزات المنزلية، ويوف 

كمركز إقليمي مكانة دبي  في ترسيخ هذا المهرجانحيث يساهم  ،التجهيزات المنزلية المشاركةو

اليات عوففي الشرق األوسط، وسيتضمن المهرجان عروضا  ترويجية حصرية للمستلزمات المنزلية 

 ترفيهية، باإلضافة إلى فرصة الفوز بشقة سكنية خالل المهرجان. 

 



   
 
 

بما في ذلك العروض الترويجية  دبي للمفروشات،يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة لمهرجان 

 .www.dubaihomefestival.comالموقع اإللكتروني  على ،والفعاليات

 

 -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 

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

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 7631 

 

 حول بنك رأس الخيمة الوطني

، وهو يعتبر واحدا  من أعرق المؤسسات المالية في دولة اإلمارات العربي ة المتحدة. وشهد 1976تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 

، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية لألفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة 2001البنك انطالقة جديدة في عام 

ة لألفراد واألعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لألفراد، رفع البنك حجم بمجال الخدمات المصرفي

اإلقراض لألعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، واإلقراض التجاري، وإقراض الشركات خالل السنوات األخيرة. ويوفر البنك أيضا  الحلول 

في دولة اإلمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية  36خدمات المصرفية اإلسالمية"، من خالل فروعه الـ المصرفية اإلسالمية عبر قسم "ال

بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق  الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة

+. 9714 213 0000، أو مركز االتصال على الرقم www.rakbank.aeمن المعلومات عبر الرابط أبوظبي لألوراق المالية".  ويتوافر مزيد 

 twitter.com/rakbankliveكما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خالل 

 .facebook.com/rakbankو

https://www.visitdubai.com/ar/dhf
mailto:mediarelations@dubaitourism.ae
http://www.rakbank.ae/


   
 
 

 

 نبذة عن شركة ماستركارد 

( هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، تقوم بإدارة أسرع MA)المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز  ماستركارد

كثر من  بلدا  ومنطقة. وتقوم منتجات  210نظام دفع في العالم يصل المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أ

إدارة األعمال واإلدارة المالية بكل سهولٍة وأماٍن وفعالية. لمعرفة وحلول ماستركارد بتسهيل األنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر و

 @MastercardMEA. تابعونا على تويتر: www.mastercard.comالمزيد، تفضلوا بزيارة موقعنا االلكتروني على العنوان: 

 MEA Engagement، واشتركوا في خدمة (Beyond The Transaction Blogمدونة ماستركارد )، وتابعوا @MastercardNewsو

Bureau  األخبارللحصول على آخر . 
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