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 تعد األولى من نوعها على مستوى المنطقة

  سلسلةلتدشين مع االتحاد األوروبي لكرة القدم  تبرم إتفاقا  ماركة 

دوري أبطال أوروبا في الشرق األوسط  تحمل مفهوم ومطاعم متاجر  

 
  "إكسبيرينس ليغ يويفا تشامبيونز" إفتتاح أول منافذخالد المهيري: 

UEFA Champions League Experience 

بأبوظبي مايو المقبل  مول ياس في   

 

( تحت الرمز "ماركة" المالي دبي سوقفي  المدرجة. )ع. م. ش" ماركة" شركة أعلنت -2015 يناير،25  اإلمارات، دبي،

 نحمالي في العالم مميز عمومط قااماأل جر متعددمتأول  تدشينل UEFA القدم لكرة األوروبي االتحادعن إبرامها إتفاقاً مع 

 دوري تجربة)" إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا "تحت اسم  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، أوروبا أبطال دوريسمات 

 .UEFA Champions League Experience  (لكرة القدم أوروبا أبطال

 يقطاع في أنشطتها تركز في دولة اإلمارات عامة مااهمة شركة أول تعد التي ،"ماركة" شركةل وأوضح البيان المشترك

 سيتم أنه ،في العالم القدم كرة أندية يضم نخبة من أشهر الذي القدم، لكرة األوروبي التحادوا ،والضيافة سريعي النمو التجزئة

 جزيرة في مول ياس في UEFA Champions League Experience" إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا " منافذ أول افتتاح

تجربة اإلثارة  تجاد ، على أن يتم افتتاح سلاة من المنافذ التي تمتاز بتصميمات وأجواء2015 مايوفي  أبوظبيب ياس

 .منطقة الشرق األوسط اعتباراً من العام الحالياإلمارات و في دولةبها دوري أبطال أوروبا  يتاموالتشويق التي 

يويفا "مفهوم  لتقديم القدم لكرة األوروبي االتحاد مع المشاركةياعدنا ": ماركة" إدارة مجلس رئيس نائب المهيري، خالد قالو

في المرحلة  المتحدة ةالعربي اإلمارات دولة في  UEFA Champions League Experience "إكابيرينس ليغ تشامبيونز



 

 

في ، حيث يتكامل هذا المشروع الفريد بشكل مثالي مع خططنا لترسيخ مكانة ماركة ةالحق مرحلةدول المنطقة في  وفي، األولى

 ".صدارة أبرز الالعبين في قطاعي التجزئة والضيافة على ماتوى مجلس التعاون الخليجي

 بقاعدة يتمتع كما العالم، في القدم كرة ألندية بطولة أشهر بكونه أوروبا أبطال دوري يتميز" بقوله: المهيري خالدوأضاف 

 UEFA إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا كلنا ثقة بأن منافذ و. األوسط الشرق منطقة أنحاء مختلف في ضخمة جماهيرية

Champions League Experience اوق لتل ،القدم كرة لعشاق مثالية وجهةستحظى بشعبية كبيرة، وسترسخ مكانتها ك

 ".واحد سقف تحت المفضلة همفرقومنتجات  األوروبية القدم كرة منافاات ةتجمع بين إثاروتناول الطعام ضمن أجواء 

 على UEFA Champions League Experience "إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا "أول منفذ لـ "ماركة" ستفتتحو

 وأجواء اإلثارة والحيوية التي تميز منافاات دوري أبطال األندية األوروبية،حيث سيحمل سمات  مربع، قدم 17,000 مااحة

 المنتجات الخاصة بأبرز شراء لعشاق كرة القدم األوروبية وسيتيح هذا المنفذ. ومطعم بالتجزئة للبيع واسعةوسيتكون من منطقة 

كل من هذه اً لمنتجات خاص اً ركن م المتجرحيث سيض، وتشيلاي برشلونة ميونيخ، بايرن مدريد، لاير ذلك في بما الفرق،

 مياي، ليونيل من أمثال القدم كرة نجوم عمالقة من موقعة تذكارات المعروضة والمتاحة للبيعتشمل المنتجات  كما .األندية

تتيح  متكامل متحفو تشكيلة متنوعة من منتجات االتحاد األوروبي لكرة القدم، جانب إلى رونالدو، وكرسيتيانوستيفن جيرارد 

 .المفضلين والعبيهم فرقهم عن المزيد معرفة نللمشجعي محتوياته

 الذي يتيح المثير، الجديد المفهوم هذا عن اإلعالن ياعدنا: ""يويفا إيفنتس إس أيه مدير التاويق في ،لورانت إيبستين غي قالو

 قدماً  نتطلعو. أوروبا أبطال دوري ويمثله له يرمز ما بأفضل التمتع ق األوسط، وألول مرة،رلعشاق كرة القدم األوروبية في الش

 شركة مع بالتعاون " إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا ضمن سلالة من المتاجر التي ستحمل اسم " ولاأل المتجر الفتتاح

 في اإلمارات العربية المتحدة و منطقة الخليج العربي. ."ماركة"

 UEFA Champions League Experience "إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا "جانب مااحات التجزئة سيضم  وإلى

 منطقة ذات تصميم ضمن تقديمها سيتم التي الوجبات أشهىتشكيالت من  للعمالء يوفر الاريعة للوجبات عصرياً  مطعماً 

 للرواد متابعة ضخمة تتيح ةونيزيتلف شاشاتكما توجد  أوروبا، أبطال دوري أجواء يعبر عن القدم كرة استاد من ماتوحى

واللحظات المبدعة في تاريخ الكرة  المباريات برزأل ةمتنوع يةأرشيف فيديوهات إلى باإلضافة والحصرية المباشرة المباريات

 .   األوروبية

ستواصل ماركة يمثل االتفاق مع االتحاد األوروبي لكرة القدم نموذجا للمفاهيم الجديدة التي المهيري بقوله: " خالدوأضاف 

لتعزيز  والرامية ننفذها التي المحاور متعددة الطموحة النمو استراتيجية مع تماشياً  تقديمها في أسواق األمارات والمنطقة،

 "اإيراداتها وأرباحها وحقوق مااهميه

المرتبطة مؤخراً بالتوسع في مجاالت التجزئة والضيافة  ماركة شركة قامت، الرئيس التنفيذي لشركة ماركة: نيك بيلوقال 

ويارني الطريق،  هذال أخرى خطوة نوعية   القدم لكرة األوروبي االتحادويمثل االتفاق المبرم مع  ،سريع النمو بقطاع الرياضة

 UEFA Champions League Experience "إكابيرينس ليغ تشامبيونزلـ"يويفا  ثان بأن أؤكد بأننا نتطلع الفتتاح فرع



 

 

مااحة مناسبة ضمن موقع متميز لهذا  للحصول علىحالياً على التفاوض نعمل  حيث ،2015في وقت الحق من عام  دبي في

 الغرض".

 UEFA Champions League Experience إكابيرينس ليغ تشامبيونزيويفا  منافذ جادتنيك بيل بقوله: " وأضاف

ويمثل هذا المشروع بداية . المنطقة من داخل وخارج القدم كرة مشجعي تحظى بإقبال ملحوظ منس بأنها ثقةوكلنا مفهوماً رائداً 

 ".والتي سيتم اإلعالن عنها تباعاً  ،التي نعمل على تنفيذها المثيرة الخطط من لعديدل

 انتهى

  



 

 

 :نبذة عن شركة ماركة

ضمن قطاع التجزئة  ، هي أول شركة مااهمة عامة تنشط"(ماركة"المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم )ع .م.ماركة ش

 500وقد تأسات الشركة التي تتخذ من دبي مقراً رئيايا لها برأسمال قدره . سريع النمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة

مليون درهم إماراتي، وهي تاتهدف احتالل مركز الريادة في أسواق التجزئة والضيافة والرياضة على الماتويين المحلي 

 .واإلقليمي

ركة مشغالً رائداً للتجزئة ياتهدف الشرائح المتوسطة والفاخرة في الاوق، وقد عملت الشركة منذ تأسياها في قت وتعد ما

لمنتجات )األزياء  سابق من العام الحالي على إبرام اتفاقيات شراكة مع عالمات تجارية دولية رائدة في مجاالت التجزئة

اتيجية نمو طموحة تاتند إلى مزيج من عمليات التملك واتفاقيات االمتيازات والضيافة، وهي تعمل على تنفيذ استر والرياضة(

 .ومفاهيم التجزئة الفريدة

وتلتزم ماركة بتوفير قيمة متميزة لعمالئها من خالل منتجات وخدمات عالية الجودة بكلفة مناسبة، بما يااهم بالتالي في خلق 

 .قيمة لمااهميها وخدمة المجتمعات التي تنشط فيها

: ولمعرفة المزيد عن عالماتها التجارية، يرجى زيارة الموقع الشبكي" ماركة"وللحصول على المزيد من المعلومات عن 

www.markaholding.com 

 UEFA "يويفا" االتحاد األوروبي لكرة القدم نبذة عن

تحتها أندية كرة القدم األوروبية، وتتولى اإلشراف على  تنطويهو الهيئة التي  UEFAاالتحاد األوروبي لكرة القدم "يويفا" 

روح بكرة القدم األوروبية وتطويرها على كافة األصعدة، وتعزيز  اللعبة في القارة األوروبية. وتتمثل مهمة االتحاد في االرتقاء

  UEFA.org. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الشبكي األندية األعضاء في االتحاد فيما بين والتعاونالوحدة 

 

### 

 : ، يرجى االتصال معللمعلومات المتعلقة بالتحرير

 ليان النييه

 ماركة ش. م.ع شركةالعالقات العامة واالتصاالت، و مديرة التاويق االستراتيجي

 leigh.ann.lanier@markaholding.comالبريد اإللكتروني: 
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