
Shop Qatar 2020
Media Briefing جلسة إحاطة إعالمية 

مهرجان قطر للتسوق



Inaugurates busy calendar of 
events for 2020

Runs from 7 – 31 January 

12 retail partners

 Introductionمقدمة 

ات ة بالفعاليلالحاف2020رزنامة 

وحتى 7وينطلق المهرجان من 
يناير31

ً 12يضم  شريكاً تجاريا



Fashion show featuring Hind Al 
Rumaihi and French collective Faith 
Connexion

At Barahat Mshereib at 7pm on 
Tuesday 7th January

 Opening Ceremonyحفل االفتتاح 

عرض أزياء يضم تصميمات هند 
الرميحي والمجموعة الفرنسية 

"فيث كونيكشن"

7الحفل في براحة مشيرب، الساعة 
يناير 7مساء يوم الثالثاء 



Retail Offering عروض التسوق



12 participating malls

Discounts of up to 70%

خصومات على العالمات 
التجارية

Shopping Discounts

شريك تجاري12

تخفيضات تصل حتى 
70%



Spend QAR 200 at participating 
retailers to enter

3 raffle draws in The Pearl-Qatar, 
DFC and Mall of Qatar 

More than QAR 2mn in prizes

3 BMW 730 Li cars and 3 Mini 
Cooper Hatchbacks

17, 24 and 31 January 17 ،24يناير 31، و

Raffle Drawsسحوبات وجوائز

يمكن دخول السحب بمجرد انفاق 
في أي من المتاجر . ق.ر200

المشاركة 

سحوبات في اللؤلؤة قطر، 3تقام 
دوحة فيستيفال سيتي و مول 

قطر 

مليون 2جوائز تزيد قيمتها عن 
. ق.ر

لي و 730سيارات بي إم دبليو 3



Participating Mallsالمجمعات المشاركة



Make Up Masterclasses دروس مع خبراء التجميل 



Masterclass with 
celebrity make up 
artist

3 – 8 pm 

Tickets available at Virgin

31 January 31يناير
Mario Dedivanovicماريو ديفانوفيتش 

جلسة تدريبية يقدمها 
خبير تجميل المشاهير 

ماريو ديفانوفيتش 

مساًء 8–3

التذاكر متاحة على موقع 
فيرجين



13th - Dior Makeup Activation

Doha Festival City 

6-8pm

Open to the public 

14th - Makeup Masterclass

Park Hyatt Hotel 

4-9 pm

Tickets available at Virgin

13 & 14 January 
يناير 14و 13

Hanan Al Najadaحنان النجادة

فعالية مع منتجات ديور -13
للتجميل 

دوحة فيستيفال سيتي 

مساء 6-8

مفتوحة للجمهور مجاناً 

ورشة عمل تعليمية –14

فندق بارك حياة 

مساء4-9

التذاكر متاحة على موقع فيرجين



Make up session with Lady 
Ayesha 

5:30-8:30pm

Lagoona Mall – 51 East 

Open to the public 

8 January 18 يناير
دالل الرفاعي

Dalal Al Rafai

جلسة تجميل مع ليدي 
عائشة 

مساءً 8.30–5.30

إيست 51–الجونا 

مفتوحة للجمهور مجاناً 



Fashion Shows  عروض األزياء



23 January, Al Hazm يناير، الحزم 23

عرض األزياء العالمية 
International Fashion Show

أحمد تلفيت  أمجد العضب باريش ليث معلوف نجا سعادة توفيق الحسن
Ahmed Talfit Baris Laith Maalouf Naja Saade Toufic Al HassanAmgad Al Adab

سعيد ملص 
Saeed Malas 



24 January, Al Hazm
يناير، الحزم 24

Nicolas Jebranعرض تصميمات نيكوال جبران Fashion Show

Famed Lebanese designer 

Known for haute couture in 
addition to line of accessories, 
shows and bags

Futuristic interpretation of fashion 

المصمم اللبناني الشهير 

صاحب ماركة عالمية تصمم 
األزياء واإلكسسوارات 

واألحذية 

اشتهر بتصميماته المعاصرة 
ونظرته المستقبلية 



24 January, Mirqab Mall 24 ،مول المرقاب يناير
 Children’s Fashion Showعرض أزياء األطفال 

Presenting collection of brands 
by Al Mana Group 

يقدم ماركات أزياء من 
مجموعة المانع



25 January, Al Hazm الحزميناير، 25
 Qatari Designersتصميمات من قطر 



Haute Couture and Evening wear 
show including designs by Saiid
Kobeisy, Sandra Mansour and J 
Manzel

Bridal wear including designs by 
Frida and Demet Yolancris

Ready to wear show including 
designs by The Row and Avaro
Figlio

26 & 27 January 26 يناير 27و

Al Hazmعروض أزياء الحزم  Fashion Shows 

عرض لألزياء المسائية يتضمن 
ي تصميمات من قبل سعيد كبيس

مانزلوساندرا منصور وجي 

عرض للباس الزفاف يتضمن 
وديميهتصميمات فريدا 

يوالنكريس

عرض للمالبس الجاهزة 
وأفارويتضمن تصاميم ذا رو 

فيجليو



Chinese New Year  راس السنة الصينية



29 January, Al Hazm يناير، الحزم29
Lan Yu & Grace Chenالن يو وجريس تشين



25 - 30 January, Various Malls 25-30يناير، مواقع متعددة
 Chinese Showsعروض صينية

عرض التنين
Dragon Show

عرض 

الطبول
Drummers 

Show



25 - 30 January, Various Malls 25-30يناير، مجمعات عدة
 Chinese Craftsالحرف اليدوية الصينية

Umbrella Painting 
الرسم على المظالت

Face Painting 
الرسم على 

الوجوه
Chinese Calligraphy

فن الخط 

الصيني



Family Entertainment الترفيه العائلي



9–15 January

الشخصيات المفضلة لدى 
األطفال

Children’s Favourite Characters

16 – 22 January 21 – 31 January 



Al Mirqab Mall at 3pm

4 families will compete through 
10 levels of mental and physical 
challenges 

23-24, 30-31 January يناير31-30و 23-24
بي برنامج المسابقات العائلية مباشرة على

إن

beIN Live Family Game Show

3في مول المرقاب، الساعة 
عصراً 

عائالت يتنافسون في 4أفراد من 
مراحل10مسابقة من  تحديات 

بدنية وعقلية 



7 – 21 January, QNCC 
يناير، مركز قطر الوطني 21–17

للمؤتمرات

 Disney in Concertأجمل أغاني ديزني

بصحبة أروكسترا قطر 
الفلهارمونية 

تتوفر التذاكر عبر موقع فيرجن

Accompanied by QPO

Tickets on Virgin 



23 and 30 January 
يناير 30و 23

 South Asian Musicأشهر مطربي الهند وباكستان



Throughout Festival طول فترة المهرجان
Solo Musicians & Siwarوكورال سوارعروض موسيقية Choir

In malls and accompanying fashion shows 
في المجمعات وبصحبة عروض 

األزياء 17 January in Pearl- Qatar

يناير في الؤلؤة قطر17



25 & 31 January 25 يناير31و

Concerts by QPOيةحفالت أوركسترا قطر الفلهارمون

New Year’s Concert – Katara Opera House 

دار األوبرا –حفل العام الجديد 

بكتارا Video Games Music – QNCC 

مركز قطر الوطني –موسيقى األلعاب اإللكترونية 

للمؤتمرات



10 January, Aspire Park  
يناير، حديقة أسباير10

Aspire Lake Festivalمهرجان بحيرة أسباير

" شجرة الحياة"تحت شعار 

-Qتتوفر التذاكر عبر موقع 
tickets

Under the theme “Tree of Life” 

Tickets on Q-tickets 



Throughout Festival طوال فترة المهرجان

عروض السفر وسهولة 
الوصول 

Travel and Ease of Access 

Fly & stay packages for visitors from Oman and Kuwait. 
Including: return flights, two nights (plus breakfast), 
and free shopping transfer tour.  

عروض للزوار من ُعمان والكويت

تشمل تذاكر الذهاب والعودة، مع اإلقامة ليلتين في فندق 

. وخدمة التنقل خالل التسوق مجانا  
Visa applications on MOI’s Visa Portal will be processed 
within 24 hours for those identifying Shop Qatar as the 
reason for their visit. 

ليتمكن زوار -تبسيط إجرءات الحصول على تأشيرات 

ساعة من خالل 24المهرجان من الحصول على تأشيرة في 

. بوابة وزارة الداخلية اإللكترونية للتأشيرات 



 City Decorationتزيين المدينة 

لفة احتفاال  بالنسخة الرابعة للمهرجان، تتزين مناطق مخت

من الدوحة بزينة المهرجان بأشكال ترمز للمهرجان 

. وعناصره المختلفة المتعلقة بالتسوق

Decorative elements are installed in different parts of the 
city as a celebration for the 4th edition of Shop Qatar. 



 Shop Qatar Partnersشركاء مهرجان قطر للتسوق 



Thank You
شكراً 


