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 بيان صحفي
 

 للنشر الفوري

 

 في ختام حدث التسوق األضخم على مستوى المملكة

 سيارة كيا للفائزين 11تسلم وكيا موتورز  بن هنديشركات مجموعة  

 في مهرجان "البحرين تتسوق"   

 
 

 زين فيللفائ سيارة كيا 11 بتسليم مجموعة شركات بن هندي وكيا موتورزقامت  :2019فبراير  06، المنامة

حيث قام الفائزون الذين تم اإلعالن عنهم في سحوبات ، مهرجان "البحرين تتسوق" النسخة الخامسة من

ومنظمو المهرجان  المجموعة  عن ممثلينبحضور السيارات  لتسلم المهرجان بزيارة معرض الشركة بسترة

  مقر الشركة.في 

 

الذي االستراتيجيين للمهرجان شركاء لانضمت لقد ، شار إلى أن مجموعة شركات بن هندي وكيا موتورزي  

وجاءت شراكة المجموعة في فعالية الترفيه العائلي  .2019فبراير  2يناير و 1انطلق خالل الفترة ما بين 

التي تعزز العالقات بين القطاعين الحكومي  إطار دعمها للمبادرات المحليةضمن األضخم في البحرين السنوية 

 والخاص.

 

كيدا سديارة  11كيدا موتدورز مجموعة شركات بن هنددي و قدمت ،مع المهرجاناالستراتيجية كتها وبموجب شرا

التدابع  التدي يدتم اختيدار فائزيهدا مدن بدين المتسدوقين المسدجلين فدي نظدام والء المتسدوقين ،للسحوبات األسدبوعية

 .للمهرجان

 

الكثيدر بدن هنددي بتقدديم  مجموعة لة شركة بن هندي إنفورماتكس سامسونج، إحدى الشركات التابع قامتكذلك  

 ي. حيدث حظدالشدركاء البالتينيدين أحددبصدفتها بين آالف الجوائز الفوريدة للمهرجدان،  من األجهزة اإللكترونية 
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فرصدة الفدوز بدحددى الجدوائز الفوريدة البدال  بديندار بحريندي أو أكثدر  50رصدتهم أقيمة  بلغتمتسوقين الذين ال

 ة.ألف جائز 73عددها أكثر من 

 

 الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة،علق  ،من جانبه

الجوائز  تقديم حزمة مميزة منلطالما ركزنا جهودنا للتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل " :قائالا 

التي تستقطب الزوار والمتسوقين من داخل البحرين وخارجها. و نشكر مجموعة شركات بن هندي على  ،القيمة

 ."ونتطلع لمزيد من التعاون في النسخ القادمة من المهرجانعلى شراكتهم معنا في هذه النسخة 

 

شركات بن  مجموعةل الرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة والسيد أحمد بن هندي، نائب  صرحمن جهته و

الوطنية  ةهذه المبادر "الشركاء االستراتيجيين لمهرجان "البحرين تتسوق مننكون "يشرفنا أن  هندي قائالا 

سيارة باإلضافة إلى الكثير من األجهزة  11 والتي تضمنتجوائز المهرجان القيمة  ويسرنا تقديمالمهمة. 

القادمة من فعالية "البحرين تتسوق" في األعوام القادمة  ، كما إننا نتطلع للمشاركة في النسخفائزيناإللكترونية لل

 ."بمشيئة هللا، وإنني أنتهز هذه الفرصة لتهنئة جميع الفائزين بمهرجان البحرين تتسوق

 

ويعكس مهرجان "البحرين تتسوق" مكانة المملكة كوجهة عائلية ومرحبة بالزوار والضيوف، حيث يميزها 

 .وصول إليها من خالل جسر الملك فهد أو مطار البحرين الدوليموقع جغرافي يسهل للخليجيين ال

 

 مكانتها إبرازإلى  البحرين والتي تسعىعلى مستوى مملكة تي ت قام ال الفعالياتعد المهرجان من أضخم ي  هذا و

 تنشيط قطاعي السياحة والتجزئة من خالل تقديم تجربةوذلك بهدف  ،بالعائالتباعتبارها وجهة قريبة ومرحبة 

ا.على مدى ثالثين تسوق فريدة حافلة بالمرح والجوائز القيمة   يوما

 

التعرف على المزيد حول مهرجان "البحرين تتسوق" من خالل الموقع اإللكتروني:  ويمكن

www.shopbahrain.com   
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