Lagoona Mall Wins Best International Leisure Development at the 2015 International
Property Awards
عربي

Doha, Qatar- 14 December 2015: Lagoona Mall, Doha’s premium shopping and lifestyle
destination, operated by Darwish Holding, has been named ‘World’s Best’ in the ‘International
Leisure Development’ category at the International Property Awards final held at London
Marriott Hotel Grosvenor Square, on the 7th of December 2015. Lagoona Mall competed against
the best property professionals in the World to win the titles of Best Leisure Development Qatar,
Highly Commended Retail Development Qatar and Best Leisure Development
Arabia at the 2015 Africa & Arabia Property Awards and ‘World’s Best’, the highest accolades
in the property industry, with their project Lagoona Mall.
The award was presented to Mr. Eamon Kelly, Director of Lagoona Mall, at a glittering event
attended by industry experts from across the globe. Lagoona Mall scooped the award in the
category that included leading global entities representing countries from Europe, Africa, Asia
and the Americas.
Commenting on the award, Mr. Bader Al-Darwish, Chairman and Managing Director of Darwish
Holding said, “We are delighted to receive another award that recognizes our efforts and vision

to develop a destination that appeals to our local audiences and the global community alike. This
honour is a testament to our continued commitment to excellence and customer focused
initiatives that have helped us stay ahead of the game. With this award, Lagoona Mall has firmly
established itself as the best in class retail and leisure experience not only in the region but also
beyond our borders.This is also a reflection of the achievements of Qatar's retail and leisure
industry as we continue to define new benchmarks that positions our nation on the world stage."
The International Property Awards are open to residential and commercial property professionals
from around the globe. They celebrate the highest levels of achievement by companies operating
in all sectors of the property and real estate industry. An International Property Award is a
world-renowned mark of excellence.
Spanning across 128,000m² of space that exudes glamour and elegance, Lagoona Mall hosts an
appealing mix of highly desirable local, regional and internationally known retailers and designer
labels and represents a four award winning project for Darwish Holding. The retail and leisure
development sets new standards in levels of service, ease of access and number of international
brands not seen before in Qatar.

الجونا مول تفوز بجائزة "أفضل مشروع عقاري دولي للترفيه"
من جوائز العقارات الدولية 2015

الدوحة ،قطر 14 ،ديسمبر  :2015فاز الجونا مول ،وجهة التسوق الفاخرة في قطر بإدارة الدرويش القابضة،
بجائزة "أفضل مشروع عقاري دولي للترفيه" في قمة جوائز العقارات الدولية التي أقيمت مؤخرا في لندن.
ويأتي هذا اإلنجاز بعد حصد الجونا مول جوائز مرموقة من جوائز العقارات اإلفريقية والعربية  2015هي
"أفضل مشروع عقاري للترفيه في قطر" و "المشروع العقاري األكثر تميزا لتجارة التجزئة في قطر" و
"أفضل مشروع عقاري للترفيه في البالد العربية" وذلك في الحفل الذي أقيم في دبي في شهر نوفمبر المنصرم،
وتؤهله بالتالي للجوائز الدولية.
وتسلّم جائزة الجونا مول السيد إيمون كيلي ،مدير عام الالجونا مول ،من قبل السيد ستيوارت شيلد ،رئيس
مجلس إدارة جوائز العقارات الدولية والسيد إريك بيكلز النائب بالبرلمان اإلنجليزي في أمسية ساحرة حضرها
العديد من الشخصيات المهمة في عالم األعمال والتجارة على مستوى العالم.
وتفوق الجونا مول على العديد من المرافق العالمية في دول موريشيوس وماليزيا والصين وغيرها بعد منافسة
قوية.

تفتخر إدارة الجونا مول بحصولها على جائزة إضافية تقدر جهود ورؤية المول في تطوير وجهة مثالية
للعمالء المحليين والدوليين .هذا التقدير شهادة ناصعة على التزام المول المتواصل باالمتياز والمبادرات التي
تركز على العمالء والتي ساعدته على البقاء في القمة في هذا القطاع الحيوي .ومن خالل الجائزة الجديدة،
عزز الجونا مول مكانته في مصاف أرقى الوجهات الخاصة بتجارة التجزئة والترفيه ليس على مستوى
المنطقة وحدها فحسب بل على مستوى العالم .وهذا األمر انعكاس لقطاع تجارة التجزئة والترفيه في قطر
بشكل عام حيث يعزز حضوره على المسرح العالمي.
جوائز العقارات الدولية جوائز عالمية مرموقة تعنى بالعقارات السكنية والتجارية في جميع أنحاء العالم .تحتفي
الجوائز بأهم إنجازات الشركات العاملة في مختلف قطاعات األعمال وخصوصا العقارات .تتميز جوائز
العقارات الدولية بسمعتها العالمية المرادفة لالمتياز والجودة الحقيقية.
يمتد الجونا مول على مساحة  128ألف متر مربع التي تتميز بالفخامة واألناقة ،ويحتضن مجموعة متنوعة
من العالمات التجارية المحلية واإلقليمية والعالمية الراقية مكنتها من حصد العديد من الجوائز .يرسي
المشروع المميز لتجارة التجزئة والترفيه معايير جديدة في مستويات الخدمة وحرية التنقل والعالمات
التجارية غير المسبوقة في قطر.

