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مرحبًا بكم في 
النشرة اإللكترونية 

لماركت الواجهة 
البحرية!

مرحبًا بكم في النشرة اإللكترونية لماركت الواجهة البحرية!

في إطار الجهود التي نبذلها من أجل تعريفكم بصورة 
دورية على آخر المستجدات حول عروضنا وأنشطتنا، 

يسرنا أن نعلمكم بأحدث الفعاليات القادمة التي 
سنقيمها قريبًا إلى جانب خططنا لعام 2018.

مع استمرار افتتاح متاجر جديدة في قسم البيع بالتجزئة، 
بادرنا بإطالق برامج مبتكرة لجذب  التجار والمستأجرين 

الراغبين في توسيع أعمالهم ضمن ماركت الواجهة 
البحرية، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من العروض 

المتميزة في متاجر التجزئة.

يتمتع ماركت الواجهة البحرية بموقع متميز مطّل على 
البحر تتناغم فيه التصاميم العصرية لتجعل منه أيقونًة 
جديدًة في قلب مدينة دبي ووجهة تسوق فريدة من 

نوعها تمكنت من جذب التجار بعروضها الرائعة واستقطاب 
الزوار من جميع أنحاء العالم – من الطالب ووسائل 

اإلعالم الدولية والطهاة الطموحين وأصحاب المطاعم 
وأشهر الطهاة العالميين إلى جانب السياح.

ونظرًا لإلقبال الواسع على هذا المكان الفريد من نوعه 
وتعزيزًا لسمعة دبي كوجهة رائدة وعالمية المستوى، 

فقد حرصنا على جعل كل زيارة يقوم بها المتسوق 
تجربًة ممّيزة مليئة بالمتعة، مع التزامنا بتقديم المنتجات 

والخدمات وفقًا ألعلى معايير الجودة والتميز لتلبية 
احتياجات الزوار وإرضاء جميع أذواقهم وتجاوز توقعاتهم.

وانطالقًا من هدفنا بتوفير تجربة رائعة ومتميزة لعمالئنا، 
فقد وضعنا خطًة طموحًة إلطالق العديد من الفعاليات 
الجديدة. تابعوا نشرتنا الشهرية لالطالع على الفعاليات 

القادمة والمهرجانات الرائعة على مدار السنة. 

في حال لم تكن مشتركًا بعد، اتصلوا بنا عبر موقعنا 
اإللكتروني أو عبر حساباتنا على مواقع التواصل 

االجتماعي، واشترك في نشرتنا للتعرف على آخر 
المستجدات والعروض في ماركت الواجهة البحرية. 
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فحوصات صحية

كجزٍء من التزام ماركت الواجهة البحرية بالتشجيع على 
اتباع نمط حياة صحي، أقيمت منصة طبية في  13 

فبراير تمّكن من خاللها تجار التجزئة والعمالء من إجراء 
فحص طبي مجاني لقياس ضغط الدم، ومعدل النبض، 
ومستوى السكر في الدم، وتشبع األكسجين، والطول 

والوزن ومؤشر كتلة الجسم. 

لقاء مع أمهر الطهاة

كان لعشاق الطهي فرصًة مثالّية  للقاء عدد من أمهر 
الطهاة في العالم الذين يعملون في فنادق راقية في 

دبي وذلك خالل زيارتهم إلى ماركت الواجهة البحرية. 
ومن أبرز هؤالء الطهاة الشيف كريشنا من المركز الدولي 

لفنون الطهي، التي قادت فريقًا من 10 طهاة مبتدئين 
في جولة ضمن مختلف أقسام السوق كجزء من برنامج 

التدريب العملي للطالب على تجربة واختيار المكونات 
الصحيحة وتعريفهم بطريقة انتقاء المنتجات الطازجة.

الفعاليات الحالية:

عود األشتات زاك كا للمنازل الوسمي للتجارة مشمش وفراولة

 غادق السما للمواد
الغذائية المتجر األفريقي بيو شاكتي للتجارة  بان فريش

إنترناشيونال

 يوسف فكري للمواد
الغذائية

 آي آي كيه الشرق
األوسط روزان للتجارة ذ.م.م داتيا للتمور والشاي

مخبز كركنا جير  مزرعة األسماك
ريبلينغ آكرز ASZ للشحن الرضوة للطباعة

آخر المستجدات
شهد ماركت الواجهة البحرية افتتاح 16 متجرًا جديدًا خالل شهر فبراير الجاري، حيث زخرت بتشكيلة واسعة 

من المأكوالت الطازجة والمجففة من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك التمور واألسماك الطازجة وأشهى 
أنواع الكعك والفطائر. 

وتضم قائمة منافذ البيع الجديدة: 
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احتفاالت عيد الحب

تألق ماركت الواجهة البحرية بأجواء عامرة بالحب ضمن 
احتفاالت عيد الحب هذا العام، تزينت خاللها المتاجر 

بالزهور والشوكوال والحلي والهدايا لألحبة واألصدقاء.  

وشارك مقهى كوفي تي )CoffeeTea( بهذا النهار من 
خالل تقديم مشروبه الخاص شاي ساكورا المثلج مع 

كعكة براوني الحمراء، في حين تألق متجر “كوتدج جاردن” 
بأجمل الزهور وقدم أرقى خدمات لّف الهدايا، بينما قدم 

متجر “دبي للذهب” مجموعة رائعة من الهدايا بأسعار 
ممّيزة جدًا.

الصيد االضخم 

يعّد ماركت الواجهة البحرية موطنًا ألكبر أنواع األسماك 
وسوقًا متكاماًل لألغذية الطازجة في المنطقة، إذ يقدم 
تشكيلة واسعة ومتنوعة من األسماك الطازجة. وحرصًا 
منا على تكريم إنجازات شركائنا الصيادين الذين جازفوا 

وخاضوا البحار ليقدموا لعمالئنا أجود أنواع األسماك 
الطازجة، أقمنا فعالية “الصيد االضخم” األولى من 

نوعها، إحتفاال بأضخم صيد لموسم 2018، وذلك من 
خالل تنظيم حفل شواء للصيادين وتجار التجزئة والزوار 

في منطقة بروميناد المطلة على البحر على وقع أنغام 
الموسيقى واألجواء الممتعة. وتم تكريم جاسم محمد 

علي عبدالله المرزوقي تقديرًا لنجاحه في اصطياد سمكة 
من نوع الكنعد بوزن 28 كيلوغرامًا.

كما سيكون هذا االحتفال دوريًا وسيتم كل عام لتكريم أكبر 
وأضخم صيد للموسم.

رحلة إلى عالم المأكوالت

زار طالب الصف الثاني عشر من مدرسة نورد أنجليا 
الدولية دبي وأكاديمية جيمس دبي الدولية ماركت 

الواجهة البحرية في 7 فبراير ضمن فعالية “رحلة إلى 
عالم المأكوالت” التي شّكلت تجربًة ممّيزة جمعت بين 

المتعة والعلم، حيث توجه الطالب الستكشاف المرافق 
المتطورة وتعرفوا على مصادر الطعام المتنوعة في 
دبي، كما حظوا بفرصة التقاط الصور وطرح األسئلة 

وتدوين المالحظات إلثراء تجربتهم وتوسيع معارفهم. 

آخر األخبار 
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أسواق الجمعة

نعم إنه بازار عطلة نهاية األسبوع! تفضلوا بزيارة منطقة 
بروميناد ومول أتريوم من الساعة 10 صباحًا وحتى 

منتصف الليل أيام الجمعة والسبت، لالستفادة من 
العروض والتخفيضات المذهلة على أجود أنواع المنتجات 

المحلية والمستوردة إلى جانب الكتب والمأكوالت 
العضوية واألطعمة والمشروبات اللذيذة وغيرها الكثير! 

تشكيلة متنوعة 
من األطعمة 

الطازجة والصحية 
في ظل الوتيرة المتسارعة لحياتنا هذه االيام، نركز في بعض 
األحيان على توفير عوامل الراحة بينما يقّل اهتمامنا بالتغذية 
السليمة والمكونات الصحية. ويزداد إقبال المستهلكين على 
األغذية المعبأة والمصنعة التي تحتوي على المواد الحافظة، 

والتي تتميز بطول مدة صالحيتها.. وبالمقابل، تحتوي األطعمة 
الطازجة على الفيتامينات والمعادن الحيوية بشكل طبيعي، 

وتتميز بطعم أفضل بكثير من األطعمة المصنعة، وتعتبر مصدرًا 
متوازنًا لهذه العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على مستوى 

ضغط الدم والكوليسترول الطبيعي وتقليل خطر اإلصابة بأمراض 
القلب، والحّد من انتشار األمراض المرتبطة بنمط الحياة المتسارع 

في هذا العصر. 

ويضّم ماركت الواجهة البحرية من خالل اسواقه المتنوعة تشكيلة 
واسعة من المواد الغذائية الطازجة التي تساهم في تعزيز 

أسلوب التغذية المتوازن بما في ذلك الفواكه والخضراوات 

والحبوب واألسماك والمأكوالت البحرية ومجموعة متنوعة من 
اللحوم،  وهي عناصر هامة للتشجيع على اتباع نمط حياة سليم 

ونظام غذائي غنّي بالمنتجات الصحية. ويعّد ماركت الواجهة 
البحرية وجهة تسوق رائدة لعشاق األطعمة الطازجةنظرًا لمرافقه 

الحديثة وموقعه المتميز على كورنيش ديرة المركزي ومواقف 
السيارات المجانية إلى جانب منافذ البيع المتنوعة لمختلف 

األطعمة الصحية ومنطقة بروميناد الفريدة من نوعها وعدد كبير 
من المتاجر المتنوعة التي تجعل من هذا المكان وجهة تسوق 

مثالية.

يعّد الحفاظ على األطعمة طازجًة وغنيًة بالعناصر الغذائية أحد 
التحديات المرتبطة بأي طعام طبيعي مع تناقص قيمته الغذائية 

على مر الزمن. أصبح اآلن الحصول على المأكوالت البحرية ولحوم 
الماشية المتوفرة محليًا امتيازًا ال يتمتع به الكثيرون، وهو امتياز 

يساهم في اختصار وقت التسليم ويضمن نضارة األطعمة 
والحفاظ عليها طازجة. وال بد من اإلشارة إلى أهمية وجود أصناف 

متنوعة من الخضروات والفواكه واألسماك واللحوم والدواجن 
والمواد الغذائية اليومية في كونها تلعب دورًا أساسيًا في 

تحسين نظامنا الغذائي.

يجسد ماركت الواجهة البحرية وجهًة رائعًة تزخر بتجارب متميزة 
لتعزيز نمط الحياة الصحي وعالمًا مليئًا بالفائدة والمتعة وقد تمّكن 

منذ افتتاحه من جذب أعداد متزايدة من الزوار والمتسوقين حيث 
يفتح أبوابه على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع. قم بزيارتنا 

اليوم واكتشف في كل زيارة مزيدًا من األحداث الهاّمة. 


