
 

 
 البيان الصحفي

 في كل مكان beINنافذتنا على محبي  beINمتاجر 

 الدوحة في مطار حمد الدولي ب beIN SHOPأنشطة مميزة من  
 

 الدوحة

 2016 بريلأ 24
 

 والذي   2014في يناير   beIN SHOPإفتتاح متجر هبعد النجاح الذي حقق
ً
 كبيرا

ً
 ويالقي إقبال

ً
 المسافرينقبل من مستمرا

 من المتاجر والعالمات التجارية الفاخرة. خالل مطار حمد الدولي و
ً
عة باقة متنوبوجود  لمتجر ويتميز االذي يستضيف عددا

لالستخدامات اليومية في المنزل  beINمن المنتجات، ما بين المالبس واللوازم الرياضية، باإلضافة إلى منتجات أخرى من 

السمة المميزة لكافة المنتجات هي تعد أو مكان العمل، مثل السماعات، الساعات، اكسسوارات الجوال وغيرها. و

 .beINالتي تناسب عشاق  الجودة العالية والتصميمات العصرية األنيقة

 

بمطار حمد للمسافرين أنشطة مميزة ب beIN SHOPأن تكافئ زوار متجر  beINومع إقتراب موسم اإلجازات قررت 

بتكار بعض إأسابيع متواصلة. وذلك عن طريق  3 مدةلوتستمر  2016من أبريل  24 في دأتأبت والتيالدولي بالدوحة 

 .  مختلف األعمار من   beINمحبي إسعاد  ىسوف تعمل علاألفكار الترفيهية المختلفة التي 

 

فقط  فكرة أمسح وأربح وهي عبارة عن بطاقة يحصل عليها كل مسافر  يدخل beIN SHOP   ـل من بين هذه األنشطةو

 رائعة. القيمة والجوائز ال من ديدلعللفوز با مع فرصةبمطار حمد الدولي   beIN SHOP متجر ىإل

 

دد من ع إلستضافة beINتخطط  التصوير مع النجوم و آخر وهو نشاطإبتكر  beIN SHOPp  متجرليس هذا كل شيء ف

من خالل  يستطيع المسافرونو  2016أبريل  28تاريخ  فيليوم واحد  بأوقات مختلفة  beIN SHOPفي  للتواجد النجوم

 .  من محللين وضيوف   beINمع عدد من نجوم ذكاريةالعديد من الصور الت إلتقاط ه الفعاليةهذ

 

 في شهر مايو مع غيرها من  الفعالياتهذه كل  وبالطبع
ً
 الرائعة لن تكون حصرية فقط في شهر أبريل بل ستتكر ر أيضا

 األخرى، والفعاليات األنشطة 

 

 انتهى*** ***
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول
  beIN ندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات إسبانيا وفرنسا، ، دولة( 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية قنوات شبكة هي  والفلبين، وا 

 وأستراليا. تايلندو  كونغ وهونغ
 

 

 اإلنكليزي كالدوري القدم، لكرة األوروبية الدوريات أبرز من وعدد ، القدم لكرة العالم كأس بطولة منها العالم، في المتنوعة الرياضية واألحداث الدوريات أهم حقوق beIN قنوات شبكة وتملك

 التي ياضيةالر نافساتالم قائمة وتشمل . فريقيةاإل األمم وكأس أوروبا أبطال ريدو إلى باإلضافة البوندسليغا لمانياأل والدوري ،الفرنسي والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز،

 وسباقات داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في بيجالر بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات
 االريسيفر أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان أي من CONNECT خدمات عبر الرياضية الباقات كل مشاهدة يتيح الذي SPORTS beIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

   المتطورة
 beIN المتوفرة االتكنولوجي وسائل أحدث عبر ذلك كل ، والدولي منها المحلي العالم بقاع مختلف من األفالم وأهم أحدث على تشمل التي الترفهية اإلنتاجات أضخم من مميزة مجموعة أيضا تقدم 

  المتطورة االريسيفر أجهزه عبر
 

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

   حمد الخليفي أ
 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@beinsports.net لكتروني:اإل البريد
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