التسوق لن يتوقف في ياس مول لتمديد موسم الخصومات حتى 31
يناير الجاري
أب?وظ?بي –  22ي?ناي?ر  :2018أع""لن ي""اس م""ول ،امل""رك""ز ال""تجاري األك""بر ف""ي ال""عاص""مة أب""وظ""بي ،ع""ن ت""مدي""د م""وس""م
ال ""عروض وال ""خصوم ""ات ح ""تى  31ي ""ناي ""ر ال ""جاري ،م ""ما ي ""تيح ل ""لزوار االس ""تفادة م ""ن ال ""خصوم ""ات امل ""تنوع ""ة وال ""عروض
امل"ميزة .وت"تميز خ"صوم"ات ي"اس م"ول ب"أس"عاره"ا امل"عقول"ة ،وم"ع ت"مدي"د ف"ترة ال"خصوم"ات س"يتكمن ال"زوار م"ن اإلس"تمتاع
بتجربة تسوق مذهلة!
وس"تشمل ع"روض وخ"صوم"ات ي"اس م"ول ال"عدي"د م"ن ال"عالم"ات ال"تجاري"ة ال"شهيرة م"ثل "دب"نهام"ز" ،و"س"نترب"وي"نت" ،و
"ذي وان" ،و"فيرجني ميغاستور" ،و"ستاديوم" ،و" إتش أند إم" و"هاوس أوف فريزر" وغيرها الكثير.
ول ""لوص ""ول لش ""ري ""حة واس ""عة م ""ن الج ""مهور ،ي ""قدم امل ""ول ت ""خفيضات ف ""ي ال ""عدي ""د م ""ن ال ""بضائ ""ع ب ""ما ف ""ي ذل ""ك األزي ""اء،
واالك""سسوارات ،وال""ري""اض""ة ،واالل""كترون""يات ،واألث""اث امل""نزل""ي ،ب""حيث ي""كون ه""ناك تج""رب""ة ت""سوق ف""ري""دة للج""ميع .وم""ع
ب"داي"ة ال"عال"م الج"دي"د ،ب"دأ ال"عدي"د م"ن ال"ناس ف"ي دول"ة اإلم"ارات ب"ال"تجهيز ل"لسفر ،وم"ع ت"مدي"د ف"ترة خ"صوم"ات لخ"مسة
أيام إضافية ،سيحظى الزوار على فرصة اإلستفادة من هذه الخصومات املذهلة من ياس مول.
وت??عليقا ً ع??لى ه??ذه امل??بادرة ،ق??ال??ت ش??ذى ال??رم??يثي ،م??دي??رة ال??تسويق ل??دى ي??اس م??ول" :ن ""حن نه ""دف ف ""ي
ي"اس م"ول ب"أن ن"كون ف"ي غ"اي"ة اإلس"تجاب"ة ل"عمالئ"نا ،واإلل"تزام ف"ي ت"وف"ير أف"ضل ق"يمة ش"رائ"ية ع"بر م"حال التج"زئ"ة ل"دي"نا،
ف""ضالً ع""ن تج""رب""ة امل""طاع""م وال""ترف""يه ل""دي""نا .وب""ما أن ال""عدي""د م""ن م""حال التج""زئ""ة وامل""تسوق""ني ل""دي""هم ال""رغ""بة ف""ي ت""مدي""د
م""وس""م ال""عروض وال""خصوم""ات ح""تى ن""هاي""ة الشه""ر ،وع""ند ف""ترة اس""تالم ال""روات""ب ،ق""منا ب""تشجيع م""حال التج""زئ""ة ل""تقدي""م
أفضل العروض والخصومات حتى  31يناير الجاري".
 -اﻧﺘﮭﻰ-

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﯾﺎس ﻣﻮل
ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ ﯾﺎس ﻣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮّﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻷطﻌﻤﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،وﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻣﺰوّدة ﺑﻌﺸﺮﯾﻦ ﺷﺎﺷﺔ ﺑﺈدارة ﻓﻮﻛﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎ وﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﯿﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﺈدارة
"ﻓﺎﻧﻮورﻛﺲ" .و ﻣﻊ اﻓﺘﺘﺎح ﯾﺎس ﻣﻮل ﻓﻲ  ١٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠١٤ﻏﺪت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻣﺘﻼك
ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإدارﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﺑﻮظﺒﻲ.
ﺗﺒﻌﺪ ﺟﺰﯾﺮة ﯾﺎس ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ،و 15دﻗﯿﻘﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،و 45دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ
دﺑﻲ ،ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ وﺟﮭﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎذ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺴﯿﺎح ﻋﻠﻰ ﺣ ّﺪ ﺳﻮاء .وﺗﺰﺧﺮ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ
ﻓﻨﺎدق ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺎس ﻓﺎﯾﺴﺮوي أﺑﻮظﺒﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺬاﺑﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺒﺔ ﻣﺮﺳﻰ ﯾﺎس ،وﻋﺎﻟﻢ ﻓﯿﺮاري

أﺑﻮظﺒﻲ ،وﯾﺎس ووﺗﺮوورﻟﺪ ،وﻣﻀﻤﺎر ﯾﺎس ﻟﯿﻨﻜﺲ ﻟﻠﻐﻮﻟﻒ ،وﻣﻨﺘﺰه ﯾﺎس ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﻀ ّﻤﻦ إﯾﻜﯿﺎ وإﯾﺲ
ھﺎردوﯾﺮ.

ﺣﻮل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:
ﺗُﻌ ّﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ش.م.ع ،.واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﺑﻮظﺒﻲ ﻣﻘﺮاً ﻟﮭﺎ ،ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻤﻄﻮرﯾﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻮﻟﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  10ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وأﻛﺒﺮھﺎ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮظﺒﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺒﺔ ﺳﺒﺎق
اﻟﻔﻮرﻣﯿﻮﻻ  1ﻋﻠﻰ ﺟﺰﯾﺮة ﯾﺎس ،وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺲ أﺑﻮظﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﺮﯾﻢ .وﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺗﺘﻀ ّﻤﻦ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ،وﻋﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﻨﺎدق ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 2500ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺰﻻء .ھﺬا وﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار ﻣﺨﺰوﻧًﺎ ﺿﺨﻤﺎ ً ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﻋﻦ  75ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،وﯾﻘﻊ
ﻧﺤﻮ  %90ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ،وﺗﺼﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات ذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺪارة ﺑﺪرﺟﺔ رﻓﯿﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
www.aldar.com

ﻧﺑذة ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻔطرﯾﺔ )ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ(
إن ج""معية اإلم""ارات ل""لحياة ال""فطري""ة إم""ارات""ية ب""يئية غ""ير رب""حية أن""شئت ت""حت رع""اي""ة س""مو ال""شيخ ح""مدان ب""ن زاي""د آل
ن ""هيان م ""مثل ال ""حاك ""م ف ""ي م ""نطقة ال ""ظفرة ورئ ""يس مج ""لس إدارة ه ""يئة ال ""بيئة  -أب ""وظ ""بي وذل ""ك ف ""ي ع ""ام  .2001ت ""عمل
ج""معية اإلم""ارات ل""لحياة ال""فطري""ة م""نذ ت""أس""يسها ب""ال""تعاون م""ع ال""صندوق ال""عامل""ي ل""لطبيعة وه""و أح""د أك""بر امل""نظمات
البيئية املستقبلة في العالم وللصندوق شبكة مكاتب تنتشر عبر  100دولة.
ت " " " " " "ك"م"ن رؤي " " " " " "ت"ن"ا ف " " " " " ""ي ب " " " " " "ن"اء م"س " " " " " "ت"ق"ب"ل م"س " " " " " "ت"دام ي " " " " " "ع"ي"ش ف " " " " " "ي"ه اإلن " " " " " "س"ان ب " " " " " "ت"ن"اغ " " " " " ""م م " " " " " ""ع ال " " " " " "ط"ب"ي"ع"ة،
وه"دف"نا ه"و امل"حاف"ظة ع"لى ال"بيئة ب"ال"تصدي أله"م الته"دي"دات وال"ضغوط ع"ليها .ن"حن ن"عمل م"ع األف"راد وامل"ؤس"سات ف"ي
دول""ة اإلم""ارات وامل""نطقة ل""تطبيق ح""لول امل""حاف""ظة ال""بيئية وذل""ك م""ن خ""الل إج""راء ال""بحوث ال""علمية ،وت""طوي""ر ال""سياس""ات
والتوصيات ،والتعليم والتوعية البيئية .للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا uae.panda.org

-

