ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺶ ،ﻣﺎﻟﺰی و دﺑﯽ؛
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪی ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۸
ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺮدﺷﮕﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺴﺘﯿﻮالﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت
ِ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺳﺎل در
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای دارﻧﺪ ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اﺟﻨﺎسﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در اﯾﺎم ﺟﺸﻨﻮاره ،ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮد.
در ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﯿﺶ ،و در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دﺑﯽ و ﻣﺎﻟﺰی ،از ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ،
در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎل ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻔﺼﻠﯽ
در دو ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺶ و دﺑﯽ و ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪی ﻣﻔﺼﻞ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ،اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺶ ،دﺑﯽ و ﻣﺎﻟﺰی را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺗﺎ در ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻓﺮوشﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪی ﻣﻄﻤﺌﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺶ ،ﺧﺮﯾﺪی ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ

ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﯿﺒﯽ ﭘﺮ از ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ دو
ﺗﮑﻪ ﭘﺎزﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯿﺶ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮم و

دلﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﻻرﯾﺴﺎ ﻣﺎل ﮐﯿﺶ ،ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ داﻣﻮن ،ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﭘﺮدﯾﺲ  ۱و  ۲ﮐﯿﺶ و ﺑﺎزار ﺳﺎرﯾﻨﺎ  ۱و  ۲ﮐﯿﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ و
ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﮐﯿﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺣﺮاج ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ،درﺳﻔﺮزون اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎره آدرس ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﯿﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دﺑﯽ ،ﺧﺮﯾﺪی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی

اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ
دﺑﯽ ﺟﺰء ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ِ
ﻻﮐﭽﺮی را ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺸﻮد در
زﻣﺎنﻫﺎی ﻋﺎدی از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی
ﺧﺮﯾﺪ و ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮدﯾﺪ .زﻣﺎن

ﺣﺮاﺟﯽ و ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺮﯾﺪ دﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از دی ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ دﺑﯽ اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﻦﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
اوت ﻟﺖ ﻣﺎل دﺑﯽ ،اوت ﻟﺖ وﯾﻠﺞ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ ،ﺳﯿﺘﯽ ﺳﻨﺘﺮ دﯾﺮه ،ﻣﺎل اﻣﺎرات و ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎرﯾﻨﺎﻣﺎل از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﺎﻣﻠﯽ

دارﻧﺪ .ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﺣﺲ ﺧﻮب ﺧﺮﯾﺪ را در ﺷﻤﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻟﺰی ،ﺧﺮﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎ

ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺢ ،ﻣﺎﻟﺰیﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎ در
دل ﺧﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺟﻨﺎس

ارزانﺗﺮ و ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮی دارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻟﺰی در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻬﺮ
ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻗﺮار دارد .اﻟﺒﺘﻪ در دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎﻟﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎوﯾﻠﯿﻮن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺪوﻟﯽ ﻣﮕﺎﻣﺎل ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮرﯾﺎ ﮐﯽ ال ﺳﯽ ﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ
آﻻﻣﺎﻧﺪا ،ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﮑﯿﺎ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻨﺘﺮال ﻣﺎرﮐﺖ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﻮر

ﻣﺎﻟﺰیﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺣﺮاﺟﯽ و ﺟﺸﻨﻮاره ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪی ﻣﻔﺼﻞ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

