
 

 بيان صحفي

 للنشر الفوري

تستضيف باقة شيقة من  المجمعات التجارية المشاركة بمهرجان "البحرين تتسوق" 

 الفعاليات

"البحرين  من مهرجان البحرين للتسوقخامسة المجمعات التجارية المشاركة في النسخة ال تواصل :2019 يناير 27المنامة، 

فبراير  2مع بداية شهر يناير الحالي ولغاية المهرجان  انطالقمنذ  ،من األنشطة والفعاليات متنوعةتقديم تشكيلة  ،تتسوق"

 لجدول حاف ىعل، قطاعي السياحة والتجزئةالساعي إلى تنشيط الحدث األضخم على مستوى المملكة و يشتملحيث  .المقبل

 مقيمي المملكة وزوارها.ل المرحالتسوق ومن 

البحرين، التي أنحاء  مجمعًا من مختلف 20 تجاوزبمشاركة واسعة للمجمعات التجارية تفي هذه النسخة  المهرجان يحظىو

باإلضافة  ،لموسيقيةاو الحيةالعروض  ،االستعراضات المتجولةمنها و متنوعة من األنشطة باقةتزال تستضيف وال استضافت

 قيمة.ال المهرجان بجوائز التي تخول المشاركين للفوزالتحديات والمسابقات إلى 

 السيف والمحرق في كل من ضاحية السيف مودا مول، ومجمع مجمعيشهد المهرجان هذا العام مشاركة المجمعات التالية: و

ومجمع العالي التجاري، ومجمع األفنيوز،  مجمعالتنين، ومجمع سار، و مدينة ، ومجمعومجمع البحرين عيسى، ومدينة

 يكيا،إو الذهب، ومدينة البحرين، باب ومجمع ،ومجمع المركادو، وجاليريا وذي كورتيارد سنتر البحرين،ماء، وسيتي اإلن

 الجنبيةوومجمع الدانة  ومجمع الرملي ومجمع الجفيرالرفاع و الحد هايبرماركت في كل من لولو مجموعةالشريك البالتيني و

 .والزنج

المجمعات التجارية  تقدم :العالقات السياحية لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارضريم توفيقي رئيس  صرحت ،امن جانبه

، وتهدف هذه من مختلف األعمارالمشاركة مجموعة كبيرة من األنشطة والفعاليات العائلية المرحة، التي تناسب الزوار 

 باإلضافة إلى، فبراير 2ولغاية في المجمعات ومتاجر التجزئة منذ بداية  المهرجان  مضاعفة إقبال الزوارالفعاليات إلى 

 .""مدينة المهرجان" التي تعد الفعالية الرئيسية ضمن مهرجان "البحرين تتسوق"، والتي انطلقت في نهاية االسبوع الماضي

ن مع شركاء المهرجان االستراتيجيين: تمكين، هذه النسخة من مهرجان "البحرين تتسوق" تقام بالتعاوأن  ،الجدير بالذكر

البحرين إلى جانب الناقلة الوطنية طيران الخليج، ومجموعة شركات بن هندي، باإلضافة إلى الشركاء البالتينيين  VIVAو

 وهم بن هندي إنفورماتكس ومجموعة اللولو.

 

كل من جرافيتي وغاز أوال وفندق شاطئ حوار وشركة كيتشن فور اليف، وذا آيس كريم  كما تشهد نسخة هذا العام مشاركة

تقدمها مجموعة  سيارة 11تتضمن  ، في تقديم جوائز المهرجان التيوأوبتيكا ومنتزه عذاري جموعة رحيم القابضةشوب وم



من طيران الخليج،  مخفضةتذكرة سفر بأسعار  5,000ومنها،  ألف جائزة 73شركات بن هندي وكيا موتورز باإلضافة إلى 

 .البحرين وشركاء الجوائز VIVA لى آالف الجوائز الفورية منوأجهزة إلكترونية من مجموعة شركات بن هندي باإلضافة إ

  

 :وبإمكان المتسوقين والزوار التعرف على المزيد حول مهرجان "البحرين تتسوق" من خالل الموقع اإللكتروني

www.shopbahrain.com  نأو عبر حساب المهرجا @shopbahrain  على قنوات التواصل االجتماعي الفيسبوك

 . وكذلك يمكنكم التعرف على آخر المستجدات عبرلى جانب خدمة الواتسابإ، وسناب شات وتويتر واالنستغرام ويوتيوب

 Android.و   iOS المهرجان اإللكتروني المتوفر ألجهزة نظامي تطبيق

  

 


