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 رمضان  حملة تسوق واربح  في طلقيمودا مول 

 ي،دينار بحرين بعشرة آالففوزال فرصةحملة تسوق واربح ل يقدم في هذا الشهر الفضيل مودا مول

 رمضانية حول المجمعأجواء و ومسابقات على مواقع التواصل االجتماعي

 

رمضان ستمر طوال شهر ستديدة جحملة تسوق واربح مودا مول  طلقأ (:٢٠١٦ يونيو (المنامة، البحرين

العائالت  بها ستمتعلت األنشطة الترفيهيةمن  عدد أيضا  سيقدم . كما يوليو ٩حتى وذلك  وعيد الفطر المبارك

 هذا الشهر. وقاتاأل أجمل وتمضي

 دينار ٢٠ كل مقابل تذكرة سحب علىالراقية  الموضة عشاق من وخالل فترة الحملة سيحصل المتسوقون

دينار بحريني.  عشرة آالف بقيمةق قسيمة تسو  ب لفرصة الفوز ستؤهلهم والتي المجمع في إنفاقه يتم بحريني

 عند التسوقزوارالليستمتع بها  المجوهرات واألزياء ردهةفي مجانية ضيافة عربية  مودا مول يقدمسهذا و

 الفنانب ية الخاصةالفن عمالاأل عرض سيتم كما .يوفره المجمع الذي األزياء من الواسعة من المجموعة

  .جمعالم حول العريفي راشد قديرال البحريني

 إحياء   المجمع حول األنشطة من عدد سيقيم مودا مول، المبارك من شهر رمضان آخر ثالثة أيامأما خالل 

التاسعة  الساعة من، وذلك العود والقانون مع أجمل ألحانموسيقية عروض  تشمل للعيد االحتفالية ألجواءل

الحافلة جواء األب أكثر االستمتاعلمتسوقين ل يمكنباإلضافة إلى ذلك، . وحتى الثانية بعد منتصف الليلمساء  

  .في المجمعسيتواجد الذي  ركن تجميل األظافر في العيد الستقبالواالستعداد 

 – ٣ ما بين فترةفي جتماعي اال لتواصلامواقع متاحة للعامة على  مسابقةمودا مول  أجرى ،ذلك إلى ضافةإ

مسابقة  ستجرىوفائزين حصل كل منهم على قسيمة إفطار رمضاني لشخصين.  ةوأعلن عن ثالث، يونيو ٥

في  رجونيوالجناح في شخصين لإقامة  علىبها  وسيحصل الفائزون نيويو ٣٠ – ٢٨ أخرى في فترة ما بين

 .فطوربوفيه  معكاملة  عطلة نهاية أسبوعالبحرين ل فندق شيراتون

 في متواجدة تكن لم والتي العالمية، األزياء بوتيكات أرقى من كبيرة مجموعة يضم مول مودا أن يذكرو

 تجربة المتسوقين تمنح التي العالمية األزياء دور بوتيكات من ٨٠ من أكثر يضم حيث قبل، من البحرين

 .تجارية عالمة ٥٠ من أكثر تشمل والتي واحد مكان في المجوهرات من تشكيلة أكبر إلى إضافة رائعة،

ظهرا  ومن  ٢  – صباحا   ١٠ من خالل شهر رمضان المبارك يوميا   مول مودا في العمل أوقاتستكون هذا و

بعد منتصف الليل، وستمتد ساعات العمل حتى الثانية بعد منتصف الليل خالل آخر عشرة أيام  ١  –مساء   ٨

 حسابات  متابعة أو www.modabahrain.com زيارة يرجى المعلومات، من للمزيد. من الشهر الفضيل
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