أسبوعٌٌمنٌالفعالياتٌوالعروضٌالترويجيةٌ
ٌالمميٌزةٌمعٌانطالقٌالدورةٌاألولىٌلمهرجانٌدبيٌللمفروشاتٌ
دبيٌ22ٌ،أبريلٌ :2019مع انطالق الدورة األولى لمهرجان دبي للمفروشات ،والذي تنظمه مؤسسة
دبي للمهرجانات والتجزئة ،يحظى المتسوقون بعروض ال تفوت على المفروشات والتجهيزات
المنزلية خالل فترة المهرجان الذي يستمر حتى  1مايو.

وتتيح العروض واألنشطة التي تقام خالل هذا األسبوع الفرصة لعشاق الديكور الداخلي لالستفادة
من مجموعة كبيرة من العروض الترويجية الحصرية ،باإلضافة إلى فرص حضور فعاليات مدهشة
تقام في مختلف أرجاء المدينة.
وتحدى مولٌاإلمارات كال ً من كريس فايد و بيغ روسي وبريتي مالك من إذاعة فيرجن للعيش في
حجرة زجاجية في منطقة الغاليريا داخل المول لمدة خمسة أيام خالل مهرجان دبي للمفروشات.
وفي كل يوم ،سيقوم متجر تجهيزات منزلية مختلف بإعادة تجهيز الحجرة بأثاث وزينة فريدة،
ليحصل مستمعو اإلذاعة على فرصة الفوز بتلك المجموعة من القطع من خالل المشاركة
بمسابقات يومية على الهواء .وسيتم بث برنامج كريس فايد على الهواء مباشرة من الحجرة كل
صباح وخالل الفترة المسائية من  6:00إلى  7:00مسا ًء .وسيتم كل يوم منح أحد المتصلين
المحظوظين أو المتسوقين المتواجدين في مول اإلمارات الفرصة لفتح الحجرة الزجاجية من خالل
رمز سري .سيفوز الشخص المحظوظ الذي يحمل الرمز السري الصحيح بجائزة قيمتها  50ألف
درهم يوم الخميس  2مايو.

و يمكن للمتسوقين زيارة معرض كرسي الفني ابتدا ًء من األربعاء  24أبريل في ركن األزياء واألناقة
الجديد ،الطابق األول في مول اإلمارات ،والذي ينظمه معهدٌدبيٌللتصميمٌواالبتكار بالتعاون مع
متجر المفروشات العالمي فيترا .و يضم معرض كرسي أعمال فنية لطالب المعهد تتضمن رؤيتهم
البتكار تصاميم بديلة للمقاعد والكراسي ،وسيستمر هذا المعرض لغاية  1مايو .2019
كما ستنظم العالمة التجارية المميزة في مجال األثاث والتجهيزات المنزلية اٌيكيا ٌ IKEAعرضا ً
حصريا ً لألزياء المستدامة ،وذلك يوم األربعاء  24إبريل ما بين الساعة  6:00مسا ًء حتى 8:00
مسا ًء في دبي فستيفال سيتي مول .و يعرض هذا الحدث الحصري مجموعة من األزياء المصنوعة
من مواد مستدامة من منتجات اٌيكيا ،بما في ذلك أقمشة الطاوالت وأغطية المصابيح ،صممها

فنانون محليون .ويلي عرض األزياء المستدامة جلسة "حديث التصاميم" ،حيث تعرض فيها ا يكيا
وجهات نظرها بشأن االستدامة في المنازل.

و يقدم متجر روبنسونس في دبي فستيفال سيتي مول لزواره الفرصة لالستفادة من عروض
ترويجية تتراوح بين  60 – 25بالمئة على جميع المستلزمات المنزلية ،باإلضافة إلى التسوق من
العالمة التجارية المحلية "أفانتشا" المتخصصة في تجارة الشاي ،والتي تتواجد داخل متجر
روبنسونس خالل مهرجان دبي للمفروشات.
و يتيح مهرجان دبي للمفروشات الفرصة للمتسوقين للفوز بشقة استوديو مفروشة في مشروع
ستارزٌمنٌدانوب ،حيث يمكن ألي متسوق ينفق أ كثر من  500درهم في متاجر األثاث والتجهيزات

المنزلية المشاركة في  150موقعا ً المشاركة في السحب على هذه الجائزة .وسيحصل المتسوقون
الذين يستخدمون بطاقات الخصم المباشر وبطاقات اإلئتمان الشخصية ماستركادر من راك بنك
على فرص مضاعفة للفوز سيتم اإلعالن عن الفائز بالشقة في تمام الساعة  5مسا ًء في  1مايو 2019
في المقر الرئيسي لشركة دانوب العقارية في منطقة المنارة في دبي.
فضال ً عن ذلك ،سيقدم عرض "مفاجآت ٌيوم ٌالجمعة" بتاريخ  26إبريل للباحثين عن أفضل
الصفقات عروضا ً مذهلة على مجموعة من المنتجات الحصرية في موقع تسوق محدد ،حيث يتم
الكشف عن تفاصيل هذه المفاجآت المنتظرة قبل  24ساعة فقط .فعلى المتسوقين متابعة
الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل اإلجتماعي الخاصة بالمهرجان حتى ال يفوتهم هذا العرض
المميز.
و يحتفي مهرجان دبي للمفروشات ،والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى يوم
األربعاء  1مايو  ، 2019بأفضل ما تقدمه اإلمارة من مفروشات وتجهيزات منزلية ،حيث يشهد
المهرجان مشاركة أكثر من  40متجرا ً وعالمة تجارية لتقديم عروض ترويجية تتراوح بين 75 – 25
بالمئة على التجهيرات المنزلية واألثاث واالكسسوارات المنزلية.
و يمكن االطالع على التفاصيل الكاملة لمهرجان دبي للمفروشات ،بما في ذلك العروض الترويجية
والفعاليات ،على الموقع اإللكتروني .www.dubaihomefestival.com
ٌانتهىٌ-ٌ
نبذةٌعنٌدائرةٌالسياحةٌوالتسويقٌالتجاريٌبدبيٌ"دبيٌللسياحة"
تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في

العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة.
دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي ،كما تعمل ً
أيضا على
تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها ،بما في ذلك
المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر .ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي
لألعمال ،وجدول فعاليات دبي ،ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.
ٌ
نبذةٌعنٌمؤسسةٌدبيٌللمهرجاناتٌوالتجزئة
إن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ،هي المسؤولة عن تطوير قطاعي
التجزئة والمهرجانات ،وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميزة واألنشطة الترفيهية
العائلية ،وتوفر تجارب تسوق رائعة على مدار العام.
ٌ
للمزيدٌمنٌالمعلوماتٌيرجىٌاالتصالٌعلىٌ:
دبي للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae
[+971] 600 55 5559
[+971] 4 201 7682

