
 

 2019ن تتسوق يان البحرجالشريك البالتيني لمهر –بن هندي إنفورماتكس شركة 
 

في مملكة  لمنتجات سامسونجشركة بن هندي إنفورماتكس الوكيل المعتمد تشارك   :2019يناير  30 ةالمنام

الذي يُعد مهرجان  2019 "تتسوق البحرين" مهرجان في وإحدى شركات مجموعة عبدهللا بن هنديالبحرين 

 .بوصفها الشريك البالتيني للمهرجان ةالمملك مستوى علىكبر التسوق األ

تجربة تسوق استثنائية حافلة بالجوائز القيمة للمقيمين والزوار في  "تتسوق البحرين" مهرجانويقدم 

والفعاليات الترفيهية من بينها مدينة المجمعات التجارية والفنادق المشاركة على مدار شهر كامل بالتسوق 

 المهرجان بحلبة البحرين الدولية والتي تشمل أنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة.

، ويقدم 2019فبراير  2في األول من شهر يناير ويستمر حتى  "تتسوق البحرين" مهرجان هذا وقد أنطلق

 والجوائز العروض جانب إلى العائلة أفراد جميع تناسب التي ةالمتنوع والفعاليات األنشطة من باقة للمتسوقين

 القيمة الفورية واألسبوعية.

زبائن ل الخاصة العروض من ددا  ع شركة بن هندي إنفورماتكس أطلقت المهرجان مع الشراكة هذه وبمناسبة

 المتسوقين لوالء اإللكتروني النظام في نقاط 6 جمع فرصة إلى باإلضافة المختلفة فروعها في المهرجان

 عندباإلضافة إلى فرصة الفوز الفوري  أكثر، أو بحرينية دنانير 5 مبلغ إنفاقهم عند بحريني دينار كل مقابل

 المصاحبة األسبوعية السحوبات في قيمة بجوائزفي الفوز  فرصتهم من لتزيددينار فما فوق،  35 إنفاق

الوكيل المعتمد  –بن هندي للسيارات كة مقدمة من شر –سيارة كيا موتورز  11 للفوز بواحدة منان للمهرج

 .2019لسيارات كيا في البحرين والشريك اإلستراتيجي لمهرجان البحرين تتسوق 

مجمع سيتي سنتر  فيالموجودة  سامسونجعارض م من كل في العروض هذه االستفادة من متسوقينلل ويمكن

ومعرض سامسونج في الحورة ، الجفير، مجمع التأمينات اإلجتماعية، مجمع سلطان مولالبحرين، مجمع 

يمكن الحصول و بية،ي الجنالواحة في الجفير، ومجمع األتريوم ف باإلضافة إلى مراكز بيع سامسونج بمجمع

  .17408000 الرقم التالي عبرلمزيد من المعلومات على ا

 بين الشراكة االخامسة، ويهدف المهرجان إلى تعزيز في نسخته للتسوق هذا ويأتي مهرجان البحرين

 البحرين" مهرجان ويضم .المملكة في والسياحة التجزئة قطاعي تحفيز أجل من والخاص الحكومي القطاعين



 من لالستفادة المجاورة والدول المملكة من المتسوقين الجتذاب ويسعى واألنشطة الفعاليات من عدد "تتسوق

 .العائلي المرح من فريدة بتجربة ولالستمتاع المتميزة التسوق عروض

 


