
   
 

 

 عروض ترويجية مذهلة تشهدها دبي خالل

 موسم العودة إلى المدارس
 

الكثير من  فيها لمدرسة تتطلبإلى ا العودة :2019 أغسطس 25دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 ،والقرطاسية ، واألحذية،التحضيرات لضمان وجود مختلف المستلزمات الدراسية، مثل المالبس

موسم تشهد دبي العديد من العروض الترويجية المذهلة هذا الواألجهزة اإللكترونية. ومع انطالق 

 اسي.بدء عامهم الدر ل والطلبة لاألطفاافة احتياجات التي تمكّن العائالت من توفير ك

 

 
 

التي يشهدها موسم  الترويجية أبرز العروض ىالضوء علمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وتسلّط 

 -العودة إلى المدارس لهذا العام:

 



   
 

 

 األحذيةالمالبس الرياضية و

فرصاً العائالت عطي والذي يعود لي اثليتس كو.مشوار العودة إلى المدارس يبدأ مع عرض 

، ويتوفر اً درهم 549وحذائين للبالغين بسعر  اً،درهم 349حذائين لألطفال بسعر للحصول على 

"نيو باالنس"، و"سكيتشرز"،  :هذا العرض على مجموعة من العالمات التجارية المختارة مثل

يستمر  وتليت مول".آجميع متاجر "اثليتس كو."، باستثناء "دبي و"أديداس"، و"نايكي"، و"تومز" في 

 سبتمبر. 14تى هذا العرض ح

 

 
 

عرضاً يتضمن الحصول على حذائين لألطفال  كروكسوللباحثين عن الراحة، تقّدم العالمة التجارية 

ً درهم 299بسعر  سبتمبر، ويشمل مجموعة مختارة من التصاميم  3، ويتوفر هذا العرض حتى ا

 وتليت مول".آباستثناء "دبي  ،في جميع متاجر "كروكس"

 



   
 

 

 
 

طقماً خاصاً بطالب المدارس مع أي حذاء  سكيتشرزوللترحيب بالعام الدراسي الجديد، تقّدم 

مول". ويشمل هذا الطقم حقيبة وتليت آه من أي من متاجرها، باستثناء "دبي ؤ أطفال يتم شرا

 سبتمبر. 14، ويستمر العرض حتى الطعام، وقارورة مياه، ومحفظة ألقالم الرصاصحافظة ظهر، و

 



   
 

  



   
 

 

 

بالمئة على منتجات مختارة في متاجر  75 و 25الرياضيون على موعد مع تخفيضات تتراوح بين 

سبتمبر، كما يمكنهم الحصول على عدد  7في دبي حتى  وتليتآ فاكتوري سبورتسساند  آند سن

في دبي فستيفال سيتي، ومركز  ستاديوممن المستلزمات الرياضية بأسعار مخّفضة في متاجر 

درهماً، والمالبس الرياضية  25الغرير وبرجمان، حيث يمكنهم الحصول على االكسسوارات بسعر 

 سبتمبر. 14درهماً، ويستمر هذا العرض حتى  75درهماً، واألحذية بسعر  45بسعر 

 



   
 

  



   
 

 

 

كثر من  قيبة ظهر مجانية على ح بابلوسكيدرهماً في  999وسيحصل المتسّوقون الذين ينفقون أ

 لالستعداد للعام الدراسي الجديد بأناقة.

 



   
 

  



   
 

 

 

درهماً على العالمات  250درهماً عند إنفاق  50بقيمة  تخفيضالحصول على  نللمتسوقي ويمكن

" كويك سيلفر". ويتوفر هذا العرض في متاجر "أديداس"، و"بيالبونج"، و"كويك سيلفرالتجارية "

سبتمبر في دبي مول، ودبي مارينا مول، وسيتي سنتر مردف )بيالبونج(، ومول  7" حتى بيالبونجو"

 31اإلمارات )كويك سيلفر(، فيما يتوفر العرض في متجر "أديداس" في دبي مارينا مول حتى 

 أغسطس.

 



   
 

 

 
 

المستلزمات الرياضية بأسعار مخّفضة، حيث يمكن الحصول على استرجاع بقيمة  ريبوكيقدم 

درهم في سيتي سنتر مردف، ودبي مول، ودبي مارينا مول، ومركز الغرير،  200درهماً عند إنفاق  50

 أغسطس. 31ويستمر العرض حتى 

 



   
 

 

 
 

 المالبس

عروضاً خاصة في جميع متاجرها في دولة اإلمارات،  بولو كلوب زفرلي هيليبتقّدم العالمة التجارية 

ً درهم 399، أو أربع قطع بسعر اً درهم 299حيث يمكن الحصول على ثالث قطع بسعر  ، أو خمس ا

 ّية.الكمّ نفاد سبتمبر، أو حتى  1، ويتوفر هذا العرض حتى اً درهم 499قطع بسعر 

 



   
 

  



   
 

 

 

سبتمبر،  7على مالبس األوالد والفتيات حتى  اً عروضفي سيتي سنتر مردف فيقّدم  صفيراأّما متجر 

شيرت وسروال -درهماً، أو تي 59شيرت بسعر -حيث يمكن للفتيات الحصول على قميصي تي

 درهماً. 49شيرت بسعر -درهماً، ويمكن لألوالد الحصول على قميصي تي 79ضيق بسعر 

 

في سيتي سنتر  كيدز ساكوردرهماً من  495قطع بسعر  3 الحصول علىفرصة لعائالت أمام او

 أغسطس. 31حتى  يستمر هذا العرضعلماً بأّن مردف ودبي مول، 

 

بالمئة على مجموعة  70 و 30في دبي فستيفال سيتي تخفيضات تتراوح بين  كيدز مونسونويقّدم 

 سبتمبر. 7مختارة من المنتجات حتى 

 

 االكسسوارات والمستلزمات المدرسية

درهم من خالل عرض "امسح  50،000 تبلغ قيمتهاعلى موعد مع فرصة للفوز بجائزة المتسوقون 

توتي. كذلك المتخصص في االكسسوارات وحقائب الظهر و هيرشلواربح"، والذي يقدمه متجر 

 سبتمبر في برجمان ودبي مول. 14حتى  هذا العرضيتوفر 

 

، حيث بليسذا تشيلدرنز ويمكن الحصول على مختلف المستلزمات المدرسية بأسعار رائعة في 

ً درهم 89الطعام بسعر حافظات ، واً درهم 199حقائب الظهر بسعر  تتوفر ، ومحفظة أقالم الرصاص ا

سبتمبر في جميع  7. يتوفر هذا العرض حتى اً درهم 69، وقوارير المياه بسعر اً درهم 39بسعر 

 مول.وتليت آباستثناء دبي في دبي  بليس تشيلدرنز ذامتاجر 

 

وإذا كنتم تبحثون عن األلعاب التعليمية التي تساهم في تعزيز مخيلة أطفالكم، فعليكم التوجه إلى 

في مختلف  مجاناً"اشتري قطعتين واحصل على الثالثة "عرض  ، والذي يقّدممركز التعليم المبكر

 سبتمبر. 7متاجره في دبي، ويتوفر هذا العرض حتى 

 



   
 

 

 6، حيث يمكنكم شراء اليف ستايلأّما إذا كنتم تبحثون عن أسلوب فريد، فعليكم زيارة متجر 

. كما يمكنكم سبتمبر 2حتى  والحصول على طاولة مجانية اً،درهم 399مستلزمات مدرسية بسعر 

ً "الحصول على عرض   على قوارير المياه والقرطاسيات. "اشتري قطعتين واحصل على قطعة مجانا

 

 500درهم عند إنفاق  100في الحقائب قسيمة شرائية بقيمة تخصص الم كيبلينجم متجر ويقدّ 

 ودبي فستيفال سيتي. ،وسيتي سنتر ديرة ،سبتمبر في دبي مول 30درهم، ويتوفر هذا العرض حتى 

 

ويستمر  ،إروبوستالدرهماً من أي متجر من متاجر  129ويمكنكم الحصول على حقيبة ظهر بسعر 

 في برجمان فيقّدم هدية مجانية مع كل حقيبة ظهر. أدريانسبتمبر، أّما متجر  30هذا العرض حتى 

 

كثر من  يحصل المتسّوقس ،ماكستسّوق في متاجر الوعند  على سّماعات مجانية عند إنفاق أ

درهماً على تشكيلة الحقائب واالكسسوارات المخصصة للعودة إلى المدارس. يتوفر هذا  175

العرض في مركز الغرير، وابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، ومدينة مول، والواحة سنتر، 

 ي وأبوهيل ديرة.، وفروع ماكس في بر دب وسيتي سنتر معيصم، ودبي فستيفال سيتي

 

، سيحصل المتسوقون على غاليري الفاييت" في كيبلينجدرهم على منتجات " 500وعند إنفاق 

"، سيحصل إيست باكدرهماً على منتجات " 250درهم، وعند إنفاق  100قسيمة هدايا بقيمة 

 سبتمبر. 30. يستمر هذا العرض حتى اً درهم 50المتسوقون على قسيمة بقيمة 

 

درهم في متاجره المتواجدة في دبي  200حقيبة توتي مجانية عند التسّوق بقيمة  أكسسورايز ويقّدم

سبتمبر.  7يتوفر هذا العرض حتى و  ،مارينا مول، ومول اإلمارات، وسيتي سنتر ديرة، ودبي مول

في دبي مارينا مول، ومول اإلمارات، وسيتي  كيدز هيلفيغر توميدرهماً في متاجر  650وعند إنفاق 

قون على حافظة طعام مجانية، سنتر مردف، ودبي مول، ودبي فستيفال سيتي، سيحصل المتسوّ 

 سبتمبر. 3ويستمر هذا العرض حتى 

 

 اإللكترونيات



   
 

 

مبادرة خاصة لتعزيز روح العطاء، حيث ستساهم مشترياتكم  فيرجن ميجا ستوروتشهد متاجر 

من الحقائب في تخصيص التبرعات لتوفير حقائب لألطفال المحتاجين. كما وتوفر سلسلة المتاجر 

ً بمقدار  "ماك" من آبل للطالب والمعلمين، ويتوفر هذا بالمئة على أجهزة  12العالمية تخفيضا

ات، ودبي مول، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، نوفمبر في مول اإلمار  2العرض حتى 

 المرابع.سوق ، ودبي مارينا مول، و مول وميركاتو

 

ماك بوك"، آبل بالمئة على جميع أجهزة " 12تخفيضات بمقدار  لإللكترونيات جمبوويقّدم 

المحمولة واللوحية  "سيرفسمايكروسوفت "بالمئة على جميع أجهزة  10وتخفيض بمقدار 

 سبتمبر. 7ها، ويستمر العرض حتى بأنواع

 

 األثاث ومستلزمات المنزل

في مول اإلمارات، وسيتي سنتر مردف، والواحة سنتر تخفيضات تتراوح  هوم سنترتشهد متاجر 

يشمل غرف األطفال، عرضاً على بالمئة على تشكيلة مختارة من منتجاتها، وتقّدم  75 – 25بين 

 ً  وخزانة كتب. ،طاولة للدراسةكذلك و ،وطاولة جانبية ،سريرا

 

بالمئة على مجموعة  75تخفيضات تصل حتى  فيقّدم في ميركاتو رووم كيدرزستايل  اليفأّما 

 سبتمبر. 7مختارة من الديكورات الداخلية الخاصة باألطفال، ويستمر العرض حتى 

 

على  "اشتري قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً "عرض  بارن تين آند كيدزبوتري ويقّدم متجر 

التشكيلة المخصصة للعودة إلى المدارس، ويتوفر هذا العرض في دبي مول، وسيتي سنتر مردف 

 سبتمبر. 26وحتى  2خالل الفترة من 

 

في ابن  آر أس هومزال تفّوتوا العروض الترويجية الخاصة بموسم العودة إلى المدارس في متاجر 

، حيث يمكنكم الحصول على زعبيل مول للمفروشاتبطوطة مول، وأرابيان سنتر، ومزايا سنتر، و

 األسرّة وخزائن الكتب، وطاوالت الدراسة، وخزائن المالبس.

 



   
 

 

  school-to-https://www.visitdubai.com/ar/back :يرجى زيارة ،للمزيد من المعلومات

 

 -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 

الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح  األكثر زيارة في العالم في زيادة

واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة. دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق 

مارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإل

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 

 انات والتجزئة. للمهرج

  

 :نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

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

الفعاليات الممّيزة قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من 

 واألنشطة الترفيهية العائلية، وتوّفر تجارب تسّوق رائعة على مدار العام.

  

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 

 دبي للسياحة 

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

 [+971] 4 201 7682 

https://www.visitdubai.com/ar/back-to-school
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