
  

التسوق لن يتوقف في ياس مول لتمديد موسم الخصومات حتى 31 
يناير الجاري

 
أبـوظـبي – 22 يـنايـر 2018: أعــلن يــاس مــول، املــركــز الــتجاري األكــبر فــي الــعاصــمة أبــوظــبي، عــن تــمديــد مــوســم 
الـــعروض والـــخصومـــات حـــتى 31 يـــنايـــر الـــجاري، مـــما يـــتيح لـــلزوار االســـتفادة مـــن الـــخصومـــات املـــتنوعـــة والـــعروض 
املـميزة. وتـتميز خـصومـات يـاس مـول بـأسـعارهـا املـعقولـة، ومـع تـمديـد فـترة الـخصومـات سـيتكمن الـزوار مـن اإلسـتمتاع 

بتجربة تسوق مذهلة!

وسـتشمل عـروض وخـصومـات يـاس مـول الـعديـد مـن الـعالمـات الـتجاريـة الـشهيرة مـثل "دبـنهامـز"، و"سـنتربـويـنت"، و 
"ذي وان"، و"فيرجني ميغاستور"، و"ستاديوم"، و" إتش أند إم" و"هاوس أوف فريزر" وغيرها الكثير.

 
ولــــلوصــــول لشــــريــــحة واســــعة مــــن الجــــمهور، يــــقدم املــــول تــــخفيضات فــــي الــــعديــــد مــــن الــــبضائــــع بــــما فــــي ذلــــك األزيــــاء، 
واالكــسسوارات، والــريــاضــة، وااللــكترونــيات، واألثــاث املــنزلــي، بــحيث يــكون هــناك تجــربــة تــسوق فــريــدة للجــميع. ومــع 
بـدايـة الـعالـم الجـديـد، بـدأ الـعديـد مـن الـناس فـي دولـة اإلمـارات بـالـتجهيز لـلسفر، ومـع تـمديـد فـترة خـصومـات لخـمسة 

أيام إضافية، سيحظى الزوار على فرصة اإلستفادة من هذه الخصومات املذهلة من ياس مول.

وتــعليقاً عــلى هــذه املــبادرة، قــالــت شــذى الــرمــيثي، مــديــرة الــتسويق لــدى يــاس مــول: "نـــحن نهـــدف فـــي 
يـاس مـول بـأن نـكون فـي غـايـة اإلسـتجابـة لـعمالئـنا، واإللـتزام فـي تـوفـير أفـضل قـيمة شـرائـية عـبر مـحال التجـزئـة لـديـنا، 
فــضالً عــن تجــربــة املــطاعــم والــترفــيه لــديــنا. وبــما أن الــعديــد مــن مــحال التجــزئــة واملــتسوقــني لــديــهم الــرغــبة فــي تــمديــد 
مــوســم الــعروض والــخصومــات حــتى نــهايــة الشهــر، وعــند فــترة اســتالم الــرواتــب، قــمنا بــتشجيع مــحال التجــزئــة لــتقديــم 

أفضل العروض والخصومات حتى 31 يناير الجاري".

 - انتھى-

نبذة عن یاس مول 

 یتضّمن یاس مول مجموعة متنّوعة من العالمات التجاریة الرائدة المحلیة واإلقلیمیة، والعدید من منافذ األطعمة

 والمشروبات، وسینما بأحدث التقنیات مزّودة بعشرین شاشة بإدارة فوكس سینما ومساحة خاصة للترفیھ العائلي بإدارة

 "فانووركس". و مع افتتاح یاس مول في ١٩ نوفمبر ٢٠١٤، غدت شركة الدار األكبر من نوعھا في مجال امتالك

 مساحات التجزئة وإدارتھا في أبوظبي. 

تبعد جزیرة یاس خمس دقائق من مطار أبوظبي الدولي، و15 دقیقة فقط من وسط المدینة في العاصمة، و45 دقیقة من 

دبي، ما یجعلھا وجھة جذابة وسھلة النفاذ بالنسبة إلى السكان والسیاح على حّد سواء. وتزخر الجزیرة بمجموعة من سبعة 

فنادق، بما فیھا یاس فایسروي أبوظبي، باإلضافة إلى مجموعة من المعالم الجذابة مثل حلبة مرسى یاس، وعالم فیراري 



أبوظبي، ویاس ووتروورلد، ومضمار یاس لینكس للغولف، ومنتزه یاس للتجارة بالتجزئة الذي یتضّمن إیكیا وإیس 

ھاردویر.    

حول شركة الدار العقاریة: 

تُعّد شركة الدار العقاریة ش.م.ع.، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لھا، من أكبر المطورین العقاریین على مستوى منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفریقیا، حیث تبلغ قیمة أصولھا حوالي 10 ملیار دوالر. 

قامت شركة الدار العقاریة بتطویر مجموعة من أبرز المشاریع العقاریة وأكبرھا في إمارة أبوظبي، مثل حلبة سباق 

الفورمیوال 1 على جزیرة یاس، ومنطقة شمس أبوظبي على جزیرة الریم. وتمتلك الشركة محفظة عقاریة متنوعة 

ومتوازنة تتضّمن العقارات السكنیة، وعقارات التجزئة، والعقارات التجاریة، كما تمتلك الشركة تسعة فنادق تضم أكثر من 

2500 غرفة للنزالء. ھذا وتمتلك شركة الدار مخزونًا ضخماً من األراضي تزید مساحتھا عن 75 ملیون متر مربع، ویقع 

نحو 90% منھا في مناطق استثماریة، وتصب الشركة تركیزھا على تلبیة الطلب المتنامي في دولة اإلمارات على 

العقارات ذات الجودة العالیة والمدارة بدرجة رفیعة من المھنیة. 

 www.aldar.com

نبذة عن جمعیة اإلمارات للحیاة الفطریة (بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبیعة)  
إن جــمعية اإلمــارات لــلحياة الــفطريــة إمــاراتــية بــيئية غــير ربــحية أنــشئت تــحت رعــايــة ســمو الــشيخ حــمدان بــن زايــد آل 
نـــهيان مـــمثل الـــحاكـــم فـــي مـــنطقة الـــظفرة ورئـــيس مجـــلس إدارة هـــيئة الـــبيئة - أبـــوظـــبي وذلـــك فـــي عـــام 2001. تـــعمل 
جــمعية اإلمــارات لــلحياة الــفطريــة مــنذ تــأســيسها بــالــتعاون مــع الــصندوق الــعاملــي لــلطبيعة وهــو أحــد أكــبر املــنظمات 

البيئية املستقبلة في العالم وللصندوق شبكة مكاتب تنتشر عبر 100 دولة.  
تــــــــــــــــــكـمـن رؤيــــــــــــــــــتـنـا فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــنـاء مـســــــــــــــــــتـقـبـل مـســــــــــــــــــتـدام يــــــــــــــــــعـيـش فــــــــــــــــــيـه اإلنــــــــــــــــــسـان بــــــــــــــــــتـنـاغــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــطـبـيـعـة، 
وهـدفـنا هـو املـحافـظة عـلى الـبيئة بـالـتصدي ألهـم التهـديـدات والـضغوط عـليها. نـحن نـعمل مـع األفـراد واملـؤسـسات فـي 
دولــة اإلمــارات واملــنطقة لــتطبيق حــلول املــحافــظة الــبيئية وذلــك مــن خــالل إجــراء الــبحوث الــعلمية، وتــطويــر الــسياســات 

uae.panda.org والتوصيات، والتعليم والتوعية البيئية. للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا

-

http://www.aldar.com

