
أهاًل ومرحبًا بكم في إصدارنا الثالث من نشرتنا اإلخبارية
المجتمعية الدورية.

قمنا خالل شهر رمضان المبارك بتزيين ماركت الواجهة البحرية بالفوانيس 
واألقمار لالحتفاء بهذا الشهر الفضيل، كما كان تعاوننا مع بنك 

اإلمارات للطعام شاهدًا على تقديرنا للمعاني السامية لشهر الصوم 
عبر ثالجة استقبال تبرعات الطعام التي ثبتت في الطابق األرضي من 
سوق السمك ، وال تزال هذه الثالجة موجودة في مكانها حتى يتمكن 

المحسنون أصحاب األيادي البيضاء من االستمرار بفعل الخير والتبرع 
بالطعام والوجبات الغذائية ومشاركتها مع كافة أفراد المجتمع حتى تعم 

البهجة على الجميع.

الكثير من األمور الشيقة بانتظاركم خالل األشهر القليلة 
المقبلة، إذ تتيح لكم مسابقة أنفق واربح فرصة الفوز بست شاشات 

تلفزيونية بحجم 50 بوصة LED سيتم توزيعها على الرابحين على مدار 
األسابيع الستة القادمة، وكل ما عليكم فعله لدخول السحب هو إنفاق 

100 درهم إماراتي في أحد متاجر التجزئة والمطاعم المختارة في ماركت 
الواجهة البحرية.

من قال بأن قضاء الصيف تحت سقف مغطى يبعث على الملل؟ إن 
كنت تعتقد ذلك، فقد حان الوقت بالتأكيد لتغيير وجهة نظرك. تفضل 

بالحضور إلى منطقة األتريوم وقم بصنع عصيرك المنعش الذي ترغبه 
باستخدام دراجاتنا المزودة بالخالطات، هذا فضاًل عن ألعاب األطفال 

العمالقة وفرصة توثيق اللحظات الثمينة عبر التقاط صور للذكرى، 
ومشاركتها إن أحببت على الجدار الفسيفسائي الضخم أو كتابة ما يجول 

بخاطرك لتعبر من خالله عن امتنانك ألمر عزيز عليك هذا الصيف.

هناك المزيد والمزيد من األحداث الرائعة والفعاليات الساحرة لدينا دون 
أدنى شك، لذا ننصحك بالبقاء على تواصل معنا وعدم تفويت فرصة 

عظيمة لحياة ملؤها المرح والسعادة هذا الصيف!

مرحبًا بكم

استمـتـــــــع
صيــــف منعش

مايو / يونيوالرسالة اإلخبارية 



بذلنا قصارى جهدنا خالل شهر رمضان المبارك على تشجيع زبائننا 
الكرام على تحضير فطورهم وسحورهم عبر شراء مكونات طعامهم 

من أسواقنا الرئيسية األربعة. كان من المدهش حتمًا رؤية ماركت 
الواجهة البحرية يضج بحركة عدد متزايد من الزبائن يومًا إثر يوم، 
فقد كانت أسواقنا ممتلئة عن آخرها في أوقات الذروة اليومية.

طعامك الطازج في 
رمضان في ماركت 

الواجهة البحرية

بالتعاون مع بنك اإلمارات للطعام، وضعنا خالل الشهر 
الفضيل ثالجة في الطابق األرضي من سوق السمك. 

ُأتيح المجال لمحبي الخير بفرصة رد الجميل للمجتمع 
خالل شهر العطاء، إذ قاموا بوضع الطعام في الثالجة 

ومشاركة اآلخرين به. ال تزال الثالجة موجودة في مكانها، 
لذا نرجو منكم االستمرار بتبرعاتكم السخية من الطعام 

لتعم الفائدة وروح المشاركة على كل أفراد المجتمع.

بنك اإلمارات 
للطعام 

من أجل المساعدة على تعزيز شراكتنا الوثيقة مع بنك اإلمارات 
للطعام، جاء سفراءنا الثالثة إلى ماركت الواجهة البحرية لمشاركة 
أفراد المجتمع بالوجبات التي تم تحضيرها من قبلهم باستخدام 

المكونات الطازجة في أسواقنا. يمكن االطالع على مزيد من 
 wfm.ae@ القصص والمنشورات حول هذا الموضوع عبر صفحتنا

على موقع إنستغرام. 

سفـــراء ماركـــت 
الواجهـــة البحـريــــة



قمنا مؤخرًا بإنتاج فيديو توضيحي عن ماركت الواجهة 
البحرية، وعرضنا عبره الخيارات المتعددة المترافقة مع أفضل 

أنواع المواد الطازجة ذات الجودة العالية، ويبين الفيديو 
بوضوح تنوع منتجاتنا ومتاجرنا ومطاعمنا. تفضل بإلقاء نظرة 
على هذا الفيديو عبر زيارة موقعنا اإللكتروني أو قناتنا على 

موقع يوتيوب.

اكتشف وجهتك
عبر الفيديو

في إطار التعاون مع قناة فتافيت ودائرة السياحة والتسويق التجاري، قمنا في 13 مايو الفائت باستضافة الشيف أورفلي 
الذي قام بتصوير حلقة من سلسلة حلقاته في ماركت الواجهة البحرية، إذ قام باختيار مكونات وصفته من أسواقنا وقام 

بطهي شرائح السمك اللذيذة مع شرح مفصل لكل خطوة قام بها، لدرجة أن حتى الطهاة الهواة أصبح بمقدورهم تحضير ذات 
الوصفة. يمكن مشاهدة هذا الفيديو والحصول على أفكار جديدة من خالل زيارة @Fatefeat على موقع تويتر.

زيارة الشيف أورفلي 



بغية تعميق التواصل مع شركائنا أصحاب المتاجر في ماركت الواجهة البحرية، أطلقنا مبادرة تهدف إلى منح جائزة ألفضل وأنظف المنتجات 
المعروضة. لدينا لغاية اللحظة فائزان اثنان، أحدهما من سوق السمك واآلخر من سوق الفاكهة والخضراوات، وقد أظهر كالهما أرقى سلوك 

وأسلوب معاملة مع الزبائن الكرام، وبالتأكيد سيكون هناك المزيد من الفائزين مستقباًل.

جوائز ألفضل المعروضات 

احتفلنا بعيد ميالدنا الثاني لماركت الواجهة البحرية في 12 يونيو الفائت. قمنا بتوزيع الكثير من الكعك اللذيذ، ووضعنا بطاقة تهنئة 
عمالقة بعيد ميالدنا في منطقة األتريوم، كما حظينا بشرف مشاركة واسعة النطاق من فريق عملنا الرائع في ماركت الواجهة البحرية 

وزبائننا الكرام بآن معًا.

الذكرى الثانية مإلطالق ماركت الواجهة البحرية



أنفق خالل هذا الصيف مبلغ 100 درهم إماراتي في عدد من متاجر 
التجزئة والمطاعم المختارة في ماركت الواجهة البحرية، واحصل على 

فرصة الفوز بشاشة تلفزيون 50 بوصة LED من IKON أسبوعيًا. 
سيتم توزيع ست شاشات تلفزيونية، لذا كن حريصًا على عدم 

تفويت هذه الفرصة الرائعة. للمزيد من المعلومات وكيفية إدراج 
اسمك في السحوبات، يرجى التفضل بزيارة مكتب خدمة العمالء 

في منطقة األتريوم مصطحبًا معك إيصاالت الشراء.

أنفق واربح من
23 يونيو - 4 أغسطس

استضفنا في لولو هايبرماركت في 13 
يونيو مسابقة الحناء، وقامت بالتغطية 
اإلعالمية المباشرة لها إذاعة تيم كلوب 
99.6. كان هناك بعض تصاميم الحناء 

الساحرة، وتم منح العديد من الجوائز 
للفائزين بالمسابقة.

مسابقــــة 
الحنــــــاء

FRUITS AND VEGETABLES | MEAT AND POULTRY | FISH AND SEAFOOD | DRY GOODS AND SPICES

WATERFRONTMARKET.AE WATERFRONT MARKET, DEIRA,  AL KHALEEJ ROAD, DUBAI, UAE P.O. BOX 333888 @WFM.UAE
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Spend over AED 100 at any of our retailers or F&B outlets 
for a chance to win a 50 Inch LED TV every week.

SPEND TO WIN FROM
23RD JUNE - 4TH AUGUST

SPEND TO WIN FROM
23RD JUNE - 4TH AUGUST

أنعش صيفك في ماركت الواجهة البحرية
لن يكون الصيف مماًل أبدًا في مكان مغطى مثل ماركت الواجهة البحرية، ولتتأكد من ذلك فكل ما يتوجب عليك عمله هو 

االطالع على المجموعة الواسعة من األنشطة الصيفية التي نقدمها لك في منطقة األتريوم. اختبر دراجاتنا الخالطة وقم 
بتحضير ما يحلو لك من العصائر الطازجة اللذيذة عبر وضع المكونات سوية وتحريك دواسات الدراجات الخالطة لصنع عصيرك 

المفضل. باإلضافة إلى ذلك، اكتشف متعة الكشكان المخصصان للصور الفوتوغرافية، حيث قم بالتقاط صورتك ومن ثم 
ثبتها على حائط غراتيكيوب إن أحببت وأخبرنا عن ما تشعر باالمتنان حياله هذا الصيف، أو التقط صورة وثبتها على حائطنا 

الفسيفسائي العمالق. بحلول نهاية فصل الصيف، سنقوم بالكشف عن ما ساعدتنا صورتك على ابتكاره! هناك أيضًا لعبة 
الساللم والثعابين العمالقة، وكرة قدم الطاولة. ال ريب في أن كل ذلك سيشكل متعة حقيقية خالصة لجميع أفراد العائلة 

كبيرها وصغيرها!



وصفة غذائية
عصير التوت 

والتفاح مع الموز
عصير التوت والتفاح مع الموز، إنه العصير المثالي الذي 

يجعلك تشعر باالنتعاش والحيوية هذا الصيف! امنح 
نفسك الطاقة اليومية التي تحتاجها مع عصير التوت 

والتفاح الشهي! كل رشفة قشدية ستكون حافلة بالمواد 
الغذائية والفاكهة الغنية باأللياف.

المكونات الغذائية:

كوبان من التفاح
موزتان متوسطتا الحجم
كوبان من التوت المجمد

المكونات المثلجة:

نصف كوب من مكعبات الثلج

المكونات السائلة:

نصف كوب من ماء جوز الهند

طريقة التحضير:

ضع كل المكونات السابقة مع بعضها البعض في الخالط 
وامزجها معًا. هذا كل شي وبمنتهى البساطة! 

الفعاليات القادمة: مسابقة اللوحات الجدارية

استضفنا حدثًا موسيقيًا مخصصًا للمغنيين 
والموسيقيين الناشئين. تتيح لك هذه الفعالية 
التي نقيمها شهريًا فرصة تقديمك أغنية من 

اختيارك بشكل حي ومباشر بغية المساعدة في 
دعم المواهب المحلية. للمزيد حول كيفية حجز موعد 

لك، يرجى متابعة صفحتنا @wfm.ae على موقع 
إنستغرام.

أوبن مايك
إي إم بي دي، 28 يونيو من 4 عصرًا حتى 8 مساًء

ستنطلق مسابقتنا الفنية السنوية بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون مرة أخرى قريبًا، وبالتأكيد ستكون أكبر وأفضل مما 
ُقدم خالل العام الماضي. تتيح هذه المبادرة للفنانين والنحاتين الموهوبين من المقيمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

إمكانية عرض موجز ومبسط عن أعمالهم الفنية، ليتم من بعدها اختيار القائمة المختصرة ومن ثم اإلعالن عن فائزين اثنين 
سيقومان برسم أو تثبيت عمليهما في ماركت الواجهة البحرية. من المقرر افتتاح المسابقة في شهر أغسطس، وستستمر 

لغاية شهر سبتمبر.



Welcome Welcome to the third edition of our community 
newsletter.

During the month of Ramadan, we decorated our 
venue with lanterns and moons to celebrate the holy 
month and our collaboration with UAE Food Bank 
saw one of their donation fridge’s installed in the 
basement parking of the Fish market; the fridge is 
still there so you can continue to donate any leftover 
food and meals for all the community to enjoy. 

There’s lots of exciting things lined up over the next 
few months; our spend to win competition has six 
50-inch LED TVs to be won over the next six weeks 
with entry being as simple as spending AED 100 at 
one of our selected retailer and restaurants. 

Who says summer has to be spent being bored 
inside? Come to our atrium area and blend yourself 
a delicious smoothie using our blend bikes, plus 
there’s giant kids games and photo opportunities – 
take part in our giant mosaic wall or write what you 
are grateful for this summer.
We have more events and activities lined up, so stay 
tuned and make sure you don’t miss out on the fun!

Refresh this
Summer

May / June 2019NEWSLETTER



During the month of Ramadan, we encouraged customers 
to purchase their ingredients from our four main markets for 
their futoor and suhoor. It was amazing to see an increase in 
footfall as the market was certainly busy at key times during 
the day. 

Fresh Ramadan
at WFM

In collaboration with the UAE Food Bank, during 
Ramadan we placed one of their fridges in the Fish 
market basement. People could leave their leftover 
foods in this fridge in order to give back to the 
community during the month of giving. The fridge 
is still in this location so please continue to donate 
any leftovers or unwanted food to benefit the 
community. 

UAE
Food Bank

To help promote our partnership with UAE Food Bank, 
our three ambassadors came to the Waterfront Market 
to give back to the community with meals they cooked 
using ingredients from our market. You can check out 
the stories and posts on our Instagram page @wfm.ae

WFM
Ambassadors



Recently we created a destination video for the 
Waterfront Market showcasing the variety, freshness, 
quality and diversity of the produce, retail and F&B 
offerings at our destination. Take a look at this video
by visiting our website or Youtube channel.

Destination Video 

On May 13th, in a collaboration between Fatafeat and DTCM we hosted Chef Orfali who shot one of his episodes 
at WFM where the chef sourced his ingredients and cooked a delicious fish stew with a step by step recipe that 
even the most amateur of cooks can follow. You can watch this video for some inspiration by visiting @Fatefeat
on Twitter.

Chef Orfali Visits



WFM 2nd Anniversary

To engage with our vendors, we have started an initiative to award the best and cleanest 
produce display. So far, we have two winners, one from the fish market and one from the 
fruits & vegetables market who demonstrated best attitude and behavior to customers – 
watch this space for more winners.  

Best Display Awards

We celebrated our second birthday on 12th June at the Waterfront Market. There was a lot of delicious cake and a 
giant birthday card was placed in our atrium for well wishes to be shared from the team and customers.



During the summer months in selected retailers and 
restaurants at the Waterfront Market, spend AED 100 for a 
chance to win a 50 inch LED IKON TV each week! There are 
six televisions up for grabs so be sure you don’t miss out. 
For more information and to enter, take your receipts to our 
customer service desk in the atrium. 

Shop and Win
June 23rd-August 4th

FRUITS AND VEGETABLES | MEAT AND POULTRY | FISH AND SEAFOOD | DRY GOODS AND SPICES
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Who said summer has to be boring indoors? Make sure you check out our summer activations in the atrium area. 
There will be blend bikes where you can pick produce for a delicious smoothie, simply pop the ingredients on the 
blender on the bike and pedal away to create your concoction. Plus, enjoy our two photobooths – take a picture 
and stick it on our gratticube wall and tell us what you’re grateful for this summer, or snap a photo and add it to 
our giant mosaic wall – at the end of summer we’ll reveal what your pictures have helped us to create! There’s also 
giant snakes and ladders and foosball tables – it really is fun for all the family.

Refresh this summer
at Waterfront Market

At Lulu Hypermarket on June 13th, 
we hosted a live Mehndi competition 
that was promoted on ground by 
Team Club FM 99.6. There were some 
beautiful henna designs and many 
prizes were awarded.

Mehndi 
Competition 



Bigger and better than last year, our annual art competition in collaboration with Dubai Culture and Arts 
Authority, will be starting again very soon. This initiative allows talented artists and sculptors that are 
residents of the UAE to submit their artwork against a brief; entrants will be shortlisted, and two winners 
will be announced who will get to paint or install their winning artwork at the Waterfront Market. The 
competition is due to open in August and the competition will run until September.  

Raspberry Apple 
Smoothie Recipe 
Raspberry apple smoothie with banana – perfect to 
keep refreshed this summer!

Energize your day with a vibrant and delicious 
raspberry apple smoothie recipe! Each creamy sip is 
packed with nutrient and fiber-rich whole fruits.

PRODUCE

2 cups Apple
2 Bananas, medium-sized
2 cups Raspberries, frozen

FROZEN

1/2 cup Ice cubes

LIQUIDS

1/2 cup Coconut water

METHOD

Place all ingredients into the blender - It really is
this simple!

Upcoming: Murals Competition

For budding singers and musicians, we will 
host an open mic music event each month – 
this is your opportunity to sing a song of your 
choice and help support local talent. For your 
chance to book a timeslot, make sure you 
check out our Instagram page @ WFM.ae

Open Mic
Amp’d June 28th, 4pm-8pm


