
   
 
 

 "مهرجان دبي للمفروشات"الدورة األولى من دبي تطلق 

  2019مايو  1إبريل وتستمر حتى  18تنطلق فعالياته في 

  سيقدم المهرجان عروضاً ترويجية وجوائز وفعاليات خاصة بقطاع المفروشات

 والتجهيزات المنزلية

 

: سيكون زّوار دبي وسكّانها على موعد مع مهرجان جديد سيحتفي بأفضل ما 2019أبريل  9دبي،  

تقدمه اإلمارة من مفروشات وأدوات وتجهيزات منزلية، حيث ستشهد المدينة انطالق الدورة األولى 

 18في الفترة من  تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةالذي و"، مهرجان دبي للمفروشاتمن "

تجديد منازلهم فرصة مثالية للتسّوق. ، ما يمنح الراغبين في تجهيز أو 2019مايو  1أبريل حتى 

ويرسخ هذا المهرجان مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجهيزات والمفروشات المنزلية في الشرق األوسط 

  .بشقةجانب فرص الفوز ويشمل تقديم عروض ترويجية عديدة ال تفوَّت وأنشطة ترفيهية، إلى 



   
 
 

 

  

 

الذي  بمناسبة أول دورة من مهرجان دبي للمفروشات ستراتيجيايك شر تشارك شركة دانوب كو 

مجموعة من العالمات التجارية المحلية والعالمية التي تقّدم الكثير من أفكار يشارك فيه أيضاً 

اليات فعمجموعة من ال ، باإلضافة إلىالترويجية عروضالتصميم الداخلي الملهمة وأفضل ال

كز التسّوقالمشوّ   المهرجان وفر. ويتجهيزات ومفروشات منزلية قتناء، مع توفر الفرصة القة في مرا

سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية المميزة التي يقدمها لحضور الفرصة للمتسوقين 

خلية لمنازلهم وإبداع خبراء في التصميم لمساعدتهم في إضفاء لمسة رائعة على التصاميم الدا

 أجمل قطع الزينة.

 



   
 
 

 

 

: "تفخر التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة المديرقال أحمد الخاجة، هذه المناسبة، وب

ار من جميع أنحاء العالم، تجتذب الزوّ التي  المهمةدبي بتاريخها الحافل في استضافة المهرجانات 

من إلعالن عن الدورة األولى بافخر دبي، ونحن اآلن نمثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف 

المنزلية في  والمفروشات التجهيزات قطاع. لقد شهدنا نمواً ملحوظاً في مهرجان دبي للمفروشات



   
 
 

مع شركائنا اإلستراتيجيين في قطاع التجزئة لتسليط الضوء  ونحن على أتم االستعداد للعملدبي، 

المزدهر ومنح المستهلكين فرصة االستفادة من مجموعة من العروض الترويجية  قطاعالهذا على 

المنزلية تمثل شريحة قوية من  والمفروشات كما أّن التجهيزات ،الرائعةوالفعاليات المذهلة 

مهرجان الالجمال، وسيعزز إطالق مستحضرات مبيعات التجزئة في دبي مثل األزياء والمجوهرات و

وجهة رائدة للتسّوق. ولذلك فإننا نتطلع إلى نجاح هذه الدورة االفتتاحية من ك الجديد مكانة دبي

حتى يتم إضافة هذا  المدينة ارزوّ سكّان وراء المستهلكين من وف نقوم بمتابعة آالمهرجان، وس

تقويم دبي السنوي الشهيرة والبارزة التي يحفل بها  والفعاليات المهرجاناتقائمة إلى المهرجان 

 ".لتجزئةلقطاع ا

 

 

 



   
 
 

واألنشطة المفضلة لدى  لياتعاأبرز الففيما يلي وتستعرض مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة 

التي تتضمنها نشطة وعروض األلعاب النارية وغيرها من األ "مفاجآت يوم الجمعة"مثل  الجمهور

 .مهرجان دبي للمفروشاتالمنتظرة من  االفتتاحيةالدورة 

 

 عروض ترويجية

  إبريل  18)من  أسبوعين ارعلى مدتستمر  عروض ترويجيةمهرجان دبي للمفروشات يقّدم

وتقدم  التجهيزات والمفروشات المنزليةمايو( ويشارك فيها العديد من متاجر  1 حتى

 التجهيزات والمفروشات المنزليةبالمئة على مختلف  75إلى  25تتراوح بين  تنزيالت

 ينة. واألجهزة الكهربائية والملحقات والز 

  حيث سيحصل إبريل 26وإبريل  19يومي  مفاجآت يوم الجمعة عروضمهرجان السيقّدم ،

في موقع تسّوق ومتجر ووقت محدد  لمنتجات حصريةعروض أفضل ال على المتسوقون

ساعة فقط من  24المنتظرة قبل عروض . وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه الكل أسبوع

وسائل موعدها. لذلك يجدر بالمتسوقين متابعة الموقع اإللكتروني للمهرجان وقنواته على 

 .الفرصة جتماعي لعدم تفويتالتواصل اإل

 شهيرة في مجال التجارية العالمات قيام عدد من ال مهرجان دبي للمفروشات شهديس

، بمهرجان دبي للمفروشاتخاصة مجموعة جديدة بإطالق  التجهيزات والمفروشات المنزلية

  .جتماعيالتواصل اإلوسائل  عبروسيتم اإلعالن عن تفاصيل هذه المجموعات 



   
 
 

 

 

 فرص الفوز 

  ستتاح فرصة خاصة للمتسوقين خالل مهرجان دبي للمفروشات للفوز بشقة استوديو

تتميز باألثاث العصري لمبتكرة العقاري. هذه الشقة ا ستارز من دانوبمفروشة في مشروع 

وأحدث التجهيزات التكنولوجية األوروبية التي تمكن السكان من إعادة ترتيب األثاث بما 

درهم في أي  500يتالئم مع احتياجاتهم. يمكن للمتسوقين الدخول في السحب عند إنفاق 

 .المشاركة التجهيزات والمفروشات المنزلية من متاجر

  المتسوقين بأميال سكاي واردز مضاعفة على جميع المشتريات التي تزيد  مول دبييكافئ

واإللكترونيات  التجهيزات والمفروشات المنزليةدرهم من متاجر  100 لىقيمتها ع

كثر من متسوقون المشاركة. كما سيحصل ال درهم خالل فترة  25,000الذين ينفقون أ

لعنوان الفخم من فئة خمس نجوم في في فندق ا ة لشخصينمهرجان على إقامة لمدة ليلال

 . إبريل 30دبي. تستمر هذه العروض حتى 



   
 
 

  درهم  30,000بجوائز تصل قيمتها إلى  ثالث عمالء فرصة الفوزابن بطوطة مول سيمنح

درهماً في أي متجر  250على شكل قسائم هدايا لمتجر "هومز آر أص" عند انفاق 

  MG6 . يارةللتجهيزات المنزلية المتواجدة في المول وس

  مهرجان الخالل فترة  إنتيريرز درهم في متاجر 20,000سيدخل المتسّوقون الذين ينفقون

جوائز كبرى، بما في ذلك تجهيز غرفة نوم كاملة. كما سيقّدم هذا المتجر أيضاً   علىفي سحب  

 المئة على مجموعة منتجات مختارة. ب 50إلى  30تتراوح من  تنزيالت

  أو  بييتشفي ذا  موجيوالمفارش التوجه إلى أحد متاجر  غطيةشراء األيمكن للراغبين في

أبريل، حيث ستقدم العالمة التجارية المميزة  18أو سيتي سنتر مردف اعتباراً من مول دبي 

كثر درهم 100مختارة بقيمة منتجات درهماً إماراتياً عند شراء  25بقيمة  عرضاً   . أو أ

  كثر درهم 200ينفقون بينما يحصل العمالء الذين على خصم فيلوري آند بوخ  في متاجر أو أ

 . الفاتورة النهائية قيمة درهماً من 50



   
 
 

 

 

 على مستوى المدينةالتي تقام الفعاليات واألنشطة 

  فستيفالدبي بعرض رائع لأللعاب النارية في مهرجان دبي للمفروشات سوف ينطلق 

 . إبريل 18من مساء يوم الخميس  8:30الساعة  سيتي مول

  في مول اإلمارات فيمكنهم المشاركة في عدد من الجلسات  هوم سنترأّما رّواد متجر

حيث يقّدم هذه الجلسات  ،مهرجانالفترة  تنظيمها خاللالتدريبية الحصرية التي سيتم 

نخبة من الطهاة وخبراء التصميم الداخلي لتزويد المتسوقين بنصائح  اليومية المجانية

 مفيدة للمنزل والمطبخ. 



   
 
 

  يضم معرضاً للمصممين الشباب في مول اإلمارات  بتكارمعهد دبي للتصميم واإلكما ينّظم

 مجموعة من المشاريع اإلبداعية لطالبه.

 إبريل  24في  آيكيامتجر  يقدم ً مساًء. حيث  6:00من الساعة عرض أزياء حصري اعتبارا

الفنانين المحليين لتصميم مجموعة مالبس باستخدام مواد من منتجات  عدد من اجتمع

، بما في ذلك األقمشة والطاوالت وحتى أغطية المصابيح. وسيتبع عرض آيكيايبيعها متجر 

، لمنزلبشأن االستدامة في ارؤيته لمناقشة  آيكيانظمها ياألزياء جلسة حوار عن التصميم 

 .العديد من األنشطة الموّجهة لألطفال مهرجانالخالل  آيكياسينظم متجر و كما 

  تحسين حول جلستي تدريب مجانيتين لتقديم أفضل النصائح  كريت آند بارلتنظم متاجر

والثانية في سيتي إبريل  19بتاريخ الجلسة األولى في مول اإلمارات  ستعقدوتجميل المنازل. 

أيضاً ورشتي عمل  كريت آند بارل. كما تقّدم متاجر إبريل 20بتاريخ سنتر مردف 

على التحضير للشهر الكريم، بما في ذلك تقديم النصائح  المتسوقينرمضانيتين لمساعدة 

إبريل  26المنزل. وستكون ورشة العمل األولى في مول اإلمارات يوم  وديكوراتعن الطهي 

 . إبريل 27والثانية في سيتي سنتر مردف يوم 

  سيتي مول ورشة عمل رمضانية حصرية  فستيفالفي دبي  روبنسونزوأخيراً، يقّدم متجر

على تعلّم كيفية إعداد مائدة إفطار مثالية تبهر العائلة  الزبائنلمساعدة إبريل  24بتاريخ 

 واألصدقاء. 

 

بما في ذلك العروض الترويجية  ،مهرجان دبي للمفروشاتليمكن االطالع على التفاصيل الكاملة 

 .www.dubaihomefestival.comالموقع اإللكتروني  على ،والفعاليات

 

 -انتهى -

 

 

https://www.visitdubai.com/ar/dhf


   
 
 

 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 

 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 دبي ل

تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك 

الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي المنشآت الفندقية ومنظمي 

 لألعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. 

  

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

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

التجزئة 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 7631 
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