Lagoona Mall Introduces Its First Ever Flash Promotion
عربي

Doha, Qatar, April 28th, 2016: Lagoona Mall, Doha’s premium shopping and lifestyle
destination, is all geared up to host, and for the first time in Qatar, a Flash promotion which
will give its esteemed patrons an array of elegant choices from some of the world’s most
trusted brands. This special mall promotion has kick-started today on April 28thand will last
until May 7th.
Lagoona Mall invites customers to shop till they drop by offering an extensive assortment of
the latest in style and fashion, jewelry, cosmetics and fragrance, as well as home furnishing
and many more. Forty three stores and more than 100 brands will bring customers an amazing
extravaganza shopping opportunity for ten days where they will enjoy discounted prices on
their favorite shopping items.
The stores participating are: Alice & Olivia by stacey bendet, Al Bidaa Swords & Gifts, BCBG
MAXAZRIA, BluGirl Blumarine, BoConcept, Bronzage spa, MBC by Malene Birger, Chili’s,

Cortefiel, DKNY, Elisabetta Franchi, Edible Arrangements, Fifty One East, Frette, Fruits &
Passion, Gerard Darel, Karen Millen, Kare, Karl Lagerfeld, La Senza, Liu·Jo, Max & Co., Molton
Brown London, Marc By Marc Jacobs, Michael Kors, Porsche Design, Patrizia Pepe, Raoul,
Swarovski, Silkor, Suite Blanco, Tory Burch, Twin-Set Simona Barbieri, The Kooples, Ted Baker
London, The One Junior, Théophile & Patachou, Vince Camuto, Wrapt, Versace Collection and
Riva.
Lagoona Mall reflects the Darwish Holding legacy that has pioneered, and has offered a
collection of the world’s most coveted names in Fashion and fine apparel, Jewelry, cosmetics,
fragrances and technology.

الجونا مول يطلق عروضاً ترويجية للمرة األولى على اإلطالق

الدوحة ،قطر 27 ،أبريل :2016 ،أطلق الجونا مول ،وجهة التسوق والترفيه الفاخرة في
قطر ،عروضه الترويجية القيمة للمرة األولى على اإلطالق ،والتي ستوفر للعمالء باقة متنوعة
من الخيارات الفاخرة من أشهر العالمات العالمية التي تتمتع بثقة عالية لدى عمالءها .وينطلق
العرض الترويجي الخاص اليوم  28أبريل ويستمر حتى السابع من شهر مايو المقبل.
ويدعو الجونا مول العمالء الختبار تجربة التسوق المذهلة مع تشكيلة واسعة من أحدث األزياء
والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور ،فضالً عن المفروشات المنزلية وغيرها الكثير،
حيث سيحظى العمالء بفرصة مذهلة للتسوق من  43متج اًر وأكثر من  100عالمة تجارية
فاخرة على مدار عشرة أيام ،يتمتعون في خاللها بخصومات كبيرة على أسعار السلع المفضلة
لديهم.
والمتاجر المشاركة هي :ارماني اكسشينج ،ارماني جينز ،البدع للسيوف والهدايا ،إليزابيتا
فرانكي ،أليس أند أوليڤيا باي ستايسي بنديت ،أم بي سي باي ميلين بيرجر ،إيدبل أرينجمنتس،

باتريزيا بيبي ،برونزاج سبا ،بلوجيرل بلومارين ،بورشه ديزاين ،بوكونسبت ،بي سي بي جي
ماكس ازريا ،تد بيكر لندن ،تشيليز ،توري برتش ،توينِ -ست سيمونا باربيري ،ثيوفيل وباتاشو،
جيرار داريل ،د ك ن ي ،ذا كوبلسَ ،ذ َون جونيور ،رابت ،راوول ،ريفا ،سواروفسكي ،سويت
بالنكو ،سيلكور ،فروتس آند باشن ،فريتي ،فيرساتشي كولكشن ،فيفتي ون إيست ،فينس
كاموتو ،كارل الغرفلد ،كارن ميلن ،كاريه ،كورتفيل ،السنزا ،ليو.جو ،مارك باي مارك
جاكوبس ،ماكس اند كو ،مايكل كورس ،ومولتون براون لندن.
يجسد الجونا مول اإلرث العريق لشركة "الدرويش القابضة" في الريادة ،ويقدم مجموعة
من أشهر األسماء في عالم الموضة ،والمالبس الفاخرة ،والمجوهرات ،ومستحضرات
التجميل ،والعطور ،والتكنولوجيا.

