Get Ready to Experience Doha's Latest Lifestyle Destination
The Avenue at Lagoona Mall to Redefine Retail Experience in Qatar
عربي

Doha, March 2015: Residents of Qatar are now able to enjoy an all new shopping experience
with the launch of the Avenue in Lagoona Mall, the latest addition to Qatar's premium shopping
and retail destination which will further enhance its appeal and diversity.
Located on the first level of Lagoona Mall, the Avenue will offer customers a unique retail
experience with a wide choice of high end fashion brands, some of which make their Middle East
debut at the new location. Billed as a lifestyle destination offering the very best in service and
products, the Avenue embodies Lagoona Mall's commitment to provide its discerning customers
with unparalleled services and access to some of the most loved global brands under the comfort
of one roof .
Dedicated to fashion and accessories outlets for men, women and children, the Avenue
will include Michael Kors, Karl Lagerfeld, Marc by Marc Jacobs, Juicy Couture, Tory Burch, Versace
Collection, Mulberry, the Kooples amongst many others. The Avenue will also host the first ever
Chanel Fine Jewelry outlet in Qatar.

Commenting on the launch, Mr. Bader Al-Darwish, Chairman and Managing Director of Darwish
Holding said, "Lagoona Mall was established to bring together the very best brands and products
from across the globe to our distinguished customers in Qatar. The Avenue at Lagoona Mall will
add a distinct personality to Qatar's retail experience offering customers access to some of the
most revered fashion brands and the promise of an unparalleled customer oriented service".
Hatty Pedder, a renowned artist from the UK has been commissioned by Lagoona Mall to create
unique illustrations that will effectively position the Avenue with its target audiences. Inspired by
the Avenue's architecture and design, Hatty Pedder's illustrations will give a distinct voice to the
campaign and highlight key features that will differentiate the Avenue from its competition.
Spread over 4000 sq ft, the Avenue will further enhance Lagoona Mall's appeal amongst the local
community and further strengthen its market leadership as the lifestyle destination that helps
you discover your style.

"األفنيو" في الجونا مول  ..مفهوم جديد لتجربة تسوق فريدة في قطر

الدوحة ،قطر 31 ،مارس  :2015يحظى رواد الجونا مول بتجربة تسوق فريدة مع افتتاح
"األفنيو" الذي يعد اإلضافة األحدث في وجهة التسوق الفاخرة والراقية في قطر التي ستعزز
خيارات المتسوقين وتمنحهم تجربة ال مثيل لها.
يقع "األفنيو" في الطابق األول من الجونا مول ،ويوفر للعمالء تشكيلة واسعة من العالمات
التجارية العالمية ،بعضها يفتتح الفرع األول له في الشرق األوسط .وسيشكل " األفنيو" الوجهة
العصرية للزوار ليقدم أرقى المنتجات والخدمات التي تناسب أسلوب الحياة العصري ،ويجسد
التزام الجونا مول بتزويد العمالء القيمين بخدمات ال تضاهى وبإحضار أشهر العالمات
التجارية العالمية تحت سقف واحد.
يوفر"األفنيو" لزواره خيارات واسعة من األزياء واالكسسوارات الرجالية والنسائية واألطفال
من العالمات التجارية العالمية الشهيرة منها مايكل كورس ،كارل الغرفيلد ،مارك باي مارك
جاكوبس ،جوسي كوتور ،توري برتش ،فيرساتشي كولكشن ،ملبيري ،ذا كوبلس وغيرها .كما
يضم أيضا ً متجر المجوهرات األول في الشرق األوسط الخاص بالعالمة التجارية "شانيل" .

وقال السيد بدر عبدهللا الدرويش ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش
القابضة ":يق ّدم الجونا مول لعمالئنا القيمين في قطر العالمات التجارية الرائدة والمنتجات
المميزة من مختلف أنحاء العالم .ويعتمد "األفنيو" في الجونا مول أسلوبا مختلفا للتسوق
وسيشكل الوجهة األمثل لإلستمتاع بالخدمات المميزة والفاخرة".
وقد تم تفويض "هاتي بيدر" ،الفنانة البريطانية المعروفة ،من قبل الجونا مول البتكار تصاميم
إعالنات فريدة تعكس مفهوم وتميز "األفنيو" وترسخ صورته لدى الجمهور .تستوحي هاتي
بيدر رسوماتها من التصميم المعماري "األفنيو" لتضيف على الحملة الترويجية لمستها
الخاصة وتضيىء المزايا الرئيسية التي تميز المكان عن كثير من المرافق التجارية األخرى.
مع امتداده على مساحة  4000متر مربع ،يعزز"األفنيو" مكانة الجونا مول لدى المجتمع
القطري ويؤكد ريادة المجمع التجاري كوجهة راقية وفاخرة ألسلوب عصري حديث يلبي
متطلبات الذوق الرفيع.

