ّوِ چیش درثبرُ خزیذ در دثی
هتٌَع ثَدى هزاکش خزیذ دثی ٍ ،خَد ثزًذّبی هؼزٍف پَضبک ،خَدرٍ ،هَاد غذایی ،هذ ،الکتزًٍیکٍ ،خَد ثشرگتزیي ٍ ثْتزیي فزٍضگبُّبی خزیذ
دثی در خبٍرهیبًِ ،حضَر فزٍضگبُّبی سًدیزُای ثسیبر ثشرگ هبًٌذ کبرفَرّ ، Carrefourبیپزپبًذا ، HyperPandaخیبى )ّ ٍ (Geantوچٌیي ٍخَد
ثبسارّبی سٌتی خزیذ کِ اهکبى چک ٍ چبًِسدى ٍ خزیذ ػوذُ در آًْب ٍخَد دارد ،ثبػث ضذُ کِ ثسیبری اس گزدضگزاى ثزای خزیذ ثِ دثی سفز کٌٌذ.

ثیي فزٍضٌذگبى رقبثت ثسیبر سیبدی ٍخَد دارد کِ ثبػث هیضَد خزیذ ّویطِ ثِ ًفغ هطتزی ٍ گزدضگزاى دثی تَر ثبضذ .احتزام ثِ هطتزی هسبلِای کبهال
ػبدی ٍ ضبیذ ثتَاى گفت اخجبری است .چَى اگز هغبسُای هطتزی را تحَیل ًگیزد ،فقظ خَدش ضزر هیکٌذ .ثِ ّزحبل خزیذار هیتَاًذ ثِ دُّب هغبسُ
دیگز ّن سز ثشًذ.

فزٍضگبُّبی دثی هختلف ثب ثزًبهِّبی خٌجی اقذام ثِ خذة هطتزی هی کٌٌذ ،تخفیف دٍرُای رٍی کبالّبی خبظ ،پبییيآٍردى قیوتّب در ایبم فستیَال،
ثزگشاری ثزًبهِّبی تفزیحی هبًٌذ هَسیقی ٍ ًوبیص ٍ ثزًبهِّبی ٍرسضی ٍ آهَسضی … کِ ثبػث خلت هطتزی ثِ هزکش خزیذ ضَد ،ارائِ کَپيّبی تخفیف،
دادى ّذیِ ثِ کَدکبى یب ثزپبیی ًوبیطگبُ ًقبضی ٍ کبردستی ثزای آًْب ،قزػِکطیّبی هذاٍم ثب خَایش هتؼذد ثزای خزیذاراىّ ،وگی ًوًَِّبیی اس فزٌّگ
خزیذ رایح در ایي ضْز را ًطبى هیدّذ.

ثْتزیي سهبى خزیذ در دثی


فستیَال سهستبًی دثی- Dubai Shopping Festival

ّزسبل اٍاسظ صاًَیِ تب اٍاسظ فَریِ سهبى ثزگشاری فستیَال سهستبًی دثی است .در ایي سهبى َّا ػبلی است ٍ ثزًبهِّبی ضبد سیبدی ثزگشار هیضَد.



خطٌَارُ تبثستبًی دثی - Dubai Summer Surprises

سبالًِ در اٍاخز صٍئي تب اٍاخز خَالی خطٌَارُ تبثستبًی دثی ثزگشار هی ضَدَّ .ا ثسیبر ثذ ٍ گزم استٍ ،لی قیوتّب ثسیبر هٌبست است.



هبُ رهضبى

قیوت کبالّب ثِ ٍیضُ هَاد غذایی ثسیبر هٌبست هیضَد.



ثبسگطبیی هذارط- Back to school

قجل اس ضزٍع هذارط لَاسم هَرد ًیبس داًصآهَساى ثب قیوت هٌبست ػزضِ هیضَد.



ثبسار سفز ػزثی- Arabian Travel Market

ثبسار سفز ػزثی هؼوَال در هبُ هی ثزگشار هیضَد.
ًکبت هْن ٌّگبم خزیذ در دثی

اگز هیخَاّیذ لَاسم الکتزًٍیکی ثخزیذ  ،ثْتز است هغوئي ضَیذ کِ گبراًتی آى در ایزاى هؼتجز ثبضذ کِ دچبر هطکل ًطَیذ .اگز فقظ گبراًتی اهبرات ثبضذ
هیخَاّیذ چِ کٌیذ؟ اگز کبالی هَرد ًظز ضوب هزثَط ثِ ضزکتی است کِ در ایزاى ضؼجِ دارد ،خَة اس ّوبى ایزاى ثخزیذً .کتِ هْن دیگز آًست کِ خزیذ اس
ًوبیٌذگی اصلی ثزایتبى گزاىتز اس تَسیغ کٌٌذگبى ردُ دٍم خَاّذ ثَد .هثال اگز ضوب اس ًوبیٌذُ اصلی سًَی در دثی چیشی ثخزیذ ٍ ثؼذ ثِ هغبسُّبی دیگز
سز ثشًیذ ،خَاّیذ دیذ قیوت آى خزدُفزٍش ،پبییيتز است( .چزا؟ اگز ایي کبر را ًکٌٌذ ّوِ اس ًوبیٌذُ اصلی خزیذ خَاٌّذ کزد ٍ تَسیغکٌٌذگبى ردُّبی
ثؼذی ،فبیذُای اس فزٍش ًخَاٌّذ ثزد .ثب ایي سیبست ،کبال ثْتز فزٍختِ هیضَد).
اگز ثِ دًجبل خزیذ کبالّبی چزهی اصل ،هبًٌذ کیف ٍ کفص ّستیذ ثْتز است ثذاًیذ ایي کبالّب در دثی ثسیبر گزاى ّستٌذ .ثْتز است در ّوبى ایزاى
خَدهبى کبالی چزهی ثخزیذ.
سفزتبى را ثزًبهِ ریشی کٌیذ ٍ ثزای خزیذ ػدلِ ًکٌیذ .هگز آى کِ حزاج ثسیبر خَثی ثجیٌیذ .اٍل خَة کبالّب را ثجیٌیذ ،ثؼذ خزیذ کٌیذٌّ .گبم حزاج
هؼوَال کلوِ  Saleیب  Special Offerرٍی کبال هیثیٌیذ .دقت کٌیذ کِ هؼوَال کلوِ ًَضتِضذُ سقف تخفیف است .هثال اس دٍر ًگبُ هیکٌیذ ٍ هیثیٌیذ
ًَضتِضذُ  ۰۵درصذ تخفیفٍ .لی اگز اس ًشدیک ثِ تبثلَ ًگبُ کٌیذ هیثیٌیذ کِ خیلی ریش ًَضتِ(  Up to 50%یؼٌی تب سقف  .)۰۵۵ایي ثذاى هؼٌبست کِ
تٌْب ثزخی کبالّبی آى فزٍضگبُ  ۰۵۵تخفیف دارًذٍ ،لی ثیطتز آًْب تخفیف کوتزی دارًذ!

ثبسارّبی هٌغقِ دیزُ ٍ ثزدثی

ثبسار دثی ثیطتز در  2هٌغقِ دیزُ ٍ ثزدثی قزار دارًذ.در دٍ سَی خَر دثی ،در ثخص دیزُ ٍ ثزدثی ،ثبسار سٌتی دثی گستزدُ ضذُ است.اگز
دًجبل چک ٍ چبًِ ّستیذ ،حَصلِ راُرفتي داریذ ،قصذ خزیذ ػوذُ داریذ ٍ رٍحیِی ثبساری داریذ ،ثِ خبی رفتي ثِ هزاکش خزیذ ضیک ٍ خَشظبّز ،ثِ
ثبسار دثی ثزٍیذ.

اگز دًجبل اخٌبط کبهپیَتزی ّستیذ ّن ثبسار اصلی کبهپیَتز در هٌغقِ ثزدثی ،خیبثبى خبلذ ثي ٍلیذ ،ثٍِیضُ حَالی چْبرراُ هصالست . (Musalla
)intersectionدّْب هغبسُ ٍ پبسبص کبهپیَتزی در ایي ثخص ٍخَد دارد.

تب خبیی کِ هیتَاًیذ ،اس رفتي ثب خَدرٍ ضخصی ثِ ثبسارّبی سٌتی دثی پزّیش کٌیذ .ثِسختی هیتَاى پبرکیٌگ پیذا کزد .اس اتَثَط ،تبکسی یب
قبیق ػجزُ استفبدُ کٌیذ.

ًکبتی درثبرُ خزیذ در ضبرخِ:
اگز ثِ ضْز ضبرخِ ّن سز سدیذ ،فزٍضگبُّبی ایزاًی ٍ غیزایزاًی سیبدی در آى ّن ّست کِ اس آى خولِ هیتَاى ثِ اًصبرهبل  (Ansar Mallدر اٍائل
خیبثبى الَحذُ) ٍ هزکش تخفیضبت (توبم کبالّب ثیي  ۱تب  ۱۵درّن ،خیبثبى الَحذُ ،کٌبر سیتی سٌتز ضبرخِ) اضبرُ کزد.



ضبرخِ خبی خَثی ثزای خزیذ اخٌبط هختلف دست دٍم هبًٌذ کبهپیَتز ٍ لپتبح ٍ لَاسم خبًِ استٍ ،لی حتوب ثبیذ ثب ضخصی کِ هٌغقِ را
هیضٌبسذ ثزٍیذ.



هزکش اصلی خزیذ لَاسم یذکی خَدرٍ ّن ضبرخِ است ،در دثی ثِسحوت هیتَاًیذ لَاسم یذکی پیذا کٌیذ.



فزٍضگبُ ّبی لَاسم خبًگی هبًٌذ هجل ٍ هیش ٍ صٌذلی ٍ … ّن در ضبرخِ ثسیبر ثشرگتز ٍ هتٌَعتز اس دثی ّستٌذ .ثِ عَر کلی ،قیوت کبالّب در
ضبرخِ ثِ دلیل اخبرُثْبی کوتز هغبسُّب ،ثْتز اس دثی است.

