
 

 
 متر مربع في كايرو فستيفال سيتي مول 000222الفطيم تعلن عن توسعة بمساحة 

 

 القاهرة، مصر 
 0202أبريل  11 
متر مربع في كايرو فستيفال سيتي مول، وذلك  441,22مجموعة الفطيم مول عن إطالق توسعة جديدة بمساحة  أمسأعلنت  

محال تجاريا جديداً تقدم مختلف العالمات التجارية  01محالً منها  41,ستضم " فستيفال أفنيو"في منطقة جديدة تحمل اسم 

 . الجديدة مطعماً ومقهى ومنطقتين للترفيه بمفاهيم جديدة، مما يوفر تجربة ال مثيل لها في القاهرة 41العالمية، إلى جانب 
 

المسؤولين المصريين والدوليين إلى جانب نخبة من قادة  عدد من وجاء اإلعالن خالل قمة التجزئة األولى في مصر، بحضور 

 .  قطاع التجزئة
 

يشهد قطاع التجزئة في مصر نمواً : "، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مولفي حديثه على هامش القمة قال تيموثي إيرنست

 ً لطالما شّكل كايرو فستيفال سيتي بوابة للقاهرة الجديدة ومحور الفعاليات . ونرغب في مواصلة دعم تطوره الواعدضخما

وانطالقاً من التزامنا بتوفير تجارب استثنائية لعمالئنا، يسرنا أن . المتميزة، وهذا ما يميزه بالفعل عن وجهات التسوق األخرى

طقة التي ستوفر تجربة أرقى وأفضل فيما تدعم رؤيتنا البتكار مفهوم متميزة للتجزئة المن –نعلن عن إطالق فستيفال أفنيو 

 ."  ووجهة مدهشة للتسوق والترفيه
 

تساهم التوسعة الجديدة لمنطقة فستيفال أفنيو الراقية في رفع معايير تجارة التجزئة بمصر، حيث أنها مهيأة لتكون : "وأضاف

  ." العصري في مصرالوجهة األرقى لمجتمع التسوق 
 

يذكر أن كايرو فستيفال سيتي مول يبعد  عشرين دقيقة عن مطار القاهرة الدولي وثالثين دقيقة عن برج القاهرة، ويخدم تجمعًا 

، "غلوبال ريتيل ستراتيجيز"وبحسب أحدث األرقام التي نشرتها . مليون نسمة في المناطق التجارية المحيطة 9.17سكانياً يفوق 

 .  في عدد السكان خالل السنوات المقبلة %1,توقع أن تشهد مدينة القاهرة الجديدة نمواً بمعدل سنوي قدره فمن الم
 

متر مربع  109,موقف للسيارات وردهة  للطعام بمساحة  111,تجدر اإلشارة إلى أن منطقة فستيفال أفنيو ستضم حوالي 

يتميز التصميم بأنماط دائرية بسيطة ليندمج بسالسة مع المول . تضم عدداً من المطاعم ذات الشرفات الداخلية والخارجية

كما يتمتع كايرو فستيفال سيتي مول بموقع استراتيجي شرق الطريق . الحالي، بما في ذلك البنية التحتية لوسائل المواصالت

 .صرالدائري في القاهرة، ويسهل الوصول منه إلى عدة أحياء منها المعادي ومصر الجديدة ومدينة ن
 
 
 مول_سيتي_فستيفال_كايرو#

 : لمزيد من المعلومات حول كايرو فستيفال سيتي مول وما يقدمه من عروض، الرجاء زيارة
  /www.cairofestivalcity.com/en/MALL : الموقع اإللكتروني

  /www.facebook.com/CairoFestivalCityMall: فيسبوك
 
 

 عن كايرو فستيفال سيتي 
يعتبر مشروع كايرو فستيفال سيتي مشروعاً طموحاً لمجتمع متعدد االستخدامات، يقع على بوابة القاهرة الجديدة ويمتد بمساحة 

يضع كايرو فستيفال سيتي معايير متجددة لوجهات التسوق والمطاعم والترفيه الداخلية والخارجية في . متر مربعمليون  2تفوق 

http://www.cairofestivalcity.com/en/MALL/
http://www.facebook.com/CairoFestivalCityMall/


 
مصر، حيث يقدم الفيالت السكنية المذهلة والشقق الفاخرة باإلضافة إلى المساحات المكتبية الرائعة والعديد من الفنادق العالمية 

 .جميعها في مجتمع يتميز بالجمال والهدوءوالمدارس الدولية ومعارض السيارات، و
 

ويتوفر  مركز خدمة العمالء المركزي والذي تديره إدارة المدينة، ليقدم للمقيمين والزوار خدماته على مدار الساعة ويضمن 

 . استدامة وتشغيل كايرو فستيفال سيتي بأعلى المعايير
 

وتعدد الحدائق والمنتزهات والممرات والساحات،  يعدّ المشروع وجهة وبفضل األجواء الهادئة والمناظر الطبيعية الخالبة، 

مثالية تجمع العائالت واألصدقاء في مرافقه الراقية، حيث يقدم كايرو فستيفال سيتي تجربة حياتية فريدة تتميز باالهتمام الدقيق 

 . بالتفاصيل
 

 :عن الفطيم

كبرى شركات األعمال اإلقليمية األكثر مواكبة للتطور، ويقع مقرها تعد الفطيم التي تأسست خالل عقد الثالثينيات، إحدى 

شخص، وتدير قطاعات    241111ويبلغ عدد موظفي الفطيم أكثر من . الرئيسي في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة

 .شركة 411دولة من خالل ما يزيد عن  47أعمالها في 

 

عملياتها التجارية بشكل كبير، من خالل خطط االستحواذ االستراتيجية، ودخلت عددًا وسعت الفطيم في السنوات األخيرة نطاق 

من المناطق الجديدة، لتوسع حضورها خارج منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق األوسط، ليشمل آسيا و 

 . مالية، العقارات، وتجارة التجزئةتضم الفطيم أربعة أقسام تشغيلية هي السيارات، الخدمات ال. جنوب أفريقيا

 

لمزيد من  .ويُعزى نجاح الفطيم إلى اعتمادها نهج إداري فعّال قائم على االحترام والتعاون، إلى جانب التميز والنزاهة
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