Family Fun Day comes to Lagoona Mall
عربي

Doha, Qatar- November 2, 2016, Lagoona Mall, Qatar’s premier shopping destination, in
collaboration with Qatar entertainment company Event Utopia, announces Family Day at
Lagoona Mall on Friday November 4, 2016.
Family Day at Lagoona Mall promises to be an exciting event packed with music,
entertainment, obstacle courses, bouncy inflatable castles and fun for the entire family.
Lagoona Mall invites moms, dads, children, grandparents and all their friends to come out
and enjoy a day of festivities under the cool breeze in the open area of The Piazza in the
luxury shopping mall.
Guests will relish the sensational entertainment and family friendly activities that are in
store for the occasion. The all-day event was organized by Lagoona Mall and Event Utopia
to provide all members of the family with a wonderful opportunity that encourages
laughing, playing and spending quality time together. This free event will offer an array of
creative activities and ideas for families to build cherishable and lasting memories.
This event is designed for the entire family and makes everyone feel like VIPs. Lagoona
Mall is always striving to elevate the hospitality and shopping experiences appreciating
customers’ continued loyalty. For new and returning customers as well, this will be a great
opportunity to take in all that the mall has to offer in terms of dining, shopping and
entertainment, while also delighting in a day of family fun.
Family day at Lagoona mall will definitely be a time everyone will remember as a welcome
treat for the entire family.

يوم المرح العائلي في الجونا مول

الدوحة ،قطر –  2نوفمبر  :2016أعلنت الجونا مول ،وجهة التسوق الفاخرة في قطر ،وبالتعاون مع شركة الترفيه القطرية

"إيفنت يوتوبيا" عن إقامة يوم المرح العائلي وذلك نهار الجمعة  4نوفمبر .2016

ويضم يوم المرح العائلي في الجونا مول برنامجاً حافالً من الفعاليات واألنشطة المثيرة المليئة بالترفيه والموسيقى والتيتتضمن
القالع المطاطية والمسابقات ستمتع جميع أفراد األسرة بيوم مميز .وبهذه المناسبة يدعو المول الفاخر جميع األمهات واآلباء

متنوعة في ساحة البيات از
واألطفال وأيضاً األجداد والجدات وجميع األصدقاء للحضور واالستمتاع بما يقدمه المول من أنشطة ّ
في الهواء الطلق.
وسوف يتمكن الضيوف من المشاركة في مختلف األنشطة التي تناسب جميع أفراد األسرة والمصممة خصيصاً لهذا اليوم.
ينظم يوم المرح العائلي من قبل الجونا مول وشركة إدارة الفعاليات "إيفنت يوتوبيا" ليحظى جميع أفراد األسرة بفرص التشجيع

والمرح واللعب وقضاء أوقات ممتعة معاً تزيد من الترابط األسري والتفاعل اإليجابي والتحفيز ،وليحفر في عقول وقلوب
الحضور ذكريات رائعة ال تنسى ألجمل األوقات على اإلطالق.

تسعى الجونا مول من خالل هذه االنشطة لتعزيز تجارب الضيافة والتسوق في المول الفاخر تقدي اًر للعمالء القيمين وللعمالء

حد سواء الذين سيحظون بفرصة التعرف على مقومات المول الفاخرة من مرافق الطعام والتسوق والترفيه واالستمتاع
الجدد على ّ

بيوم عائلي فريد.

ويدعو الجونا مول الجميع إلى استغالل هذه الفرصة ويرحب بهم لقضاء يوم حافل ومثير لجميع أفراد األسرة.

