
Brand Name 
English 

Brand 
Name 
Arabic 

Promotion Details 
English 

Promotion Details Arabic 

Tavola   تافوال Part Sale 25% to 
75%  

% 75% الى 25تنزيالت جزئية من   

Mothercare  مذركير Buy two pieces and 
get the third for 
free - only display 
items 
Amazing prices 
(show prices for 
lines between 10 
and 90 AED) 

يسري العرض  -اشتري قطعتين واحصلي على الثالثة مجاناً 
 على مجموعة مختارة من المعروضات فقط

و   10أسعار مذهلة )عرض أسعار قيمة تتراوح بين 

درهم(90  

Okaidi  اوكايدي Discount 70% on 
Selected items 

على بعض االصناف  %70خصم   

Early Learning 
Centre  

مركز التعليم 
 المبكر

Part Sale 30%to 
75% 

%75% الى 30تنزيالت جزئية   

Marks & 
Spencer 

ماركس آند 
 سبنسر

Sale 30% to 70% -
buy 2 get 1 free  

% 70%الى 30تنزيالت من   

مجانًا 1واحصل على  2اشتري   

Mothercare  مذركير Buy two pieces and 
get the third for 
free - only display 
items 
T-shirt 2 is priced at 
40 AED 
Polo shirt 2, priced 
at 65 AED 
Leggings 2 is priced 
at 40 AED 
2 dress is priced at 
75 AED 
Sport 2 pants for 75 
AED + E336s 
Shorts 2 are priced 
at 75 AED 
2 jeans are priced at 
100 AED 
T-shirt + shorts 2 for 
100 AED 
Jiggings 2 is priced 
at 100 AED 
Sport 2 pants for 65 
AED 
One-piece dress 2 is 
priced at 65 AED 
Overall 2 is priced at 
75 AED 

يسري العرض  -اشتري قطعتين واحصلي على الثالثة مجاناً 
 على مجموعة مختارة من المعروضات فقط

درهم 40بسعر  2شيرت -تي  

درهم 65بسعر  2قميص بولو   

درهم 40بسعر  2لغينغز   

درهم 75بسعر  2فستان   

درهم 75بسعر  2بنطلون للرياضة   

درهم 57بسعر  2شورت   

درهم 100بسعر  2جينز   

درهم 100بسعر  2شيرت + شورت -تي  

درهم 100بسعر  2جيغينغز   

درهم 65بسعر  2بنطلون للرياضة   

درهم 65بسعر  2لباس من قطعة واحدة   

درهم 75بسعر  2أوفرول   

يسري العرض على  -اشتري قطعة واحصلي الثانية مجانًا 
 مجموعة مختارة من المعروضات فقط

و   10مذهلة )عرض أسعار قيمة تتراوح بين أسعار 

درهم(90  



BUY 1 PIECE GET 1 
FREE - ONLY ONLY 
DISPLAYED PIECE 
Amazing prices 
(show prices for 
lines between 10 
and 90 dirhams) 

KIKO Milano كيكو ميالنو Part Sale 30% to 
70%  

% 70% الى 30تنزيالت جزئية من   

Bath & Body 
Works 

باث & بودي 
 وركس

Buy 3 and get 3 for 
free 
Buy 3 Get 1 Free - 
Selected Groups 
Buy 2 Get 1 Free - 
Selected Groups 
Buy 1 Get 1 Free - 
Selected Groups 
Big Candles bought 
at 149 Dirhams 
Perfumery and 
home fresheners 
packages bought 5 
items for 99 
dirhams 
Freshener 
Collection Small Buy 
5 items for 59 
dirhams 
Selected sets of 
Hand Soaps bought 
5 pieces worth 99 
dirhams 
Buy for 175 dirhams 
and receive a gift 
box and how much 
for free 
 Buy for 100 
dirhams and get a 
gift box for wax and 
how much for free 
Buy AED 500 and 
get 3 pieces of body 
care products 
Purchase worth 200 
dirhams and get a 
free makeup bag 
Body Care Products 

مجانا 3و احصل على  3شكل و نوع اشتر   

مجموعات مختارة -مجاناً  1واحصل على  3اشتر   

مجموعات مختارة -مجاناً  1واحصل على  2اشتر   

مجموعات مختارة -مجاناً  1واحصل على  1اشتر   

درهم  149الشموع الكبيرة اشتر قطعتين بقيمة   

قطع  5طير والمعطرات المنزلية اشتر عبوات أجهزة التع

درهم 99بقيمة   

درهم 59قطع بقيمة  5تشكيلة المعطرات حجم صغير اشتر   

 99قطع بقيمة  5مجموعات مختارة من صابون اليدين اشتر 

 درهم
درهم واحصل على صندوق هدايا و  175اشتر بقيمة 

Sleeve   ً مجانا  

لشمع درهم و احصل على علبة هدايا ل 100اشتر بقيمة  

Sleeveو   ً مجانا  

قطع من منتجات العناية  3درهم واحصل  500اشتر بقيمة 

 بالجسم 
ً  200اشتر بقيمة  درهم و احصلي على حقيبة مكياج مجانا  

درهم 19بقيمة  1منتجات العناية بالجسم اشتر   

 12بقيمة  1منتجات العناية بالجسم صغيرة الحجم اشتر  

 درهم
درهم 99يمة قطع بق 2اشتر شمع كبير الحجم   

 39قطع بقيمة  2مجموعات مختارة من صابون اليدين اشتر 

 درهم
درهم 25بقيمة  1منتجات العناية بالجسم اشتر   

قطع مختارة -درهم  59الشموع الكبيرة اشتر قطعة بقيمة   

Wallflowersمختارات من تشكيلة  درهم  15بقيمة    

درهم  19تشكيلة البخاخات المنزلية بقيمة   

درهم 35بقيمة  1لعناية بالجسم اشتر منتجات ا  

درهم للقطعة  19مختارات صابون اليدين بقيمة   

درهم للقطعة  15مختارات صابون اليدين بقيمة   

درهم  99بقيمة  1عطر رجالي اشتر    

واحصل على توصيل مجاني عند الشراء على  99انفق مبلغ  

 موقعنا



Buy 1 AED 
 Small Body Care 
Products Buy 1 at 
12 AED 
Buy 2 Large Candles 
at 99 Dirhams 
Selected Sets of 
Hand Soaps Buy 2 
items worth 39 
Dirhams 
Body Care Products 
Buy 1 25 AED 
Big Candles 
Purchase worth 59 
dirhams - Selected 
Items 
Selections from the 
Wallflowers 
collection, worth 15 
dirhams 
Home sprays 
collection 19 
dirhams 
Body Care Products 
Buy 1 35 AED 
Hand soap 
selections 19 
dirhams per piece 
Hand soap 
selections, at 15 
dirhams each 
 Men's perfume buy 
1 worth 99 dirhams 
 Spend $ 99 and get 
free delivery when 
you purchase on 
our website 
" 

Bath & Body 
Works 

باث & بودي 
 وركس

 Buy 1 Small Hand 
Sanitizer for AED 8 - 
Available on 
selected items  

  -درهم  8قطع بقيمة  1معقمات اليدين حجم صغير اشتر 

 مجموعة  مختارة 



Better Life 1 بيتر اليف- Direct discounts 
on selected 
products 
2- Get a set of 
utensils and kitchen 
equipment for free 
when purchasing 
any Siemens stove 
3- Get a free set of 
cups when you buy 
a dishwasher from 
Siemens 
4- Offers on bundles 
from Siemens, 
Terme and Zanussi 
5-: Direct discounts 
as follows on 
compacts from 
Siemens and 
Zanussi 
Shop AED 1,500-
3,999. And get a 
direct discount of 
50 AED. 
Shop AED 4,000-
6,999. And get a 
direct discount of 
AED 200. 
Shop AED 7,000-
9,999. And get a 
direct discount of 
AED 500. 
Shop for a value of 
AED 10,000. Or 
more and get a 
direct discount of 
800 AED " 

 خصومات مباشرة على منتجات مختارة -1
تجهيزات المطبخ  احصل على مجموعة من األواني و  -2

 مجاناً عند شراء أي موقد من سيمنز
شراء غسالة صحون  احصل على طقم أكواب مجاناً عند  -3

  من سيمنز
زانوسي عروض على حزم من سيمنز، تيرم و  -4  
خصومات مباشرة كما يلي على األجهزة المدمجة من : -5

 سيمنز و زانوسي
د.إ. واحصل على خصم مباشر  3,999-1,500 تسوق بقيمة

د.إ 50بقيمة  . 
د.إ. واحصل على خصم مباشر  6,999-4,000تسوق بقيمة 

د.إ 200بقيمة  . 
د.إ. واحصل على خصم مباشر  9,999-7,000تسوق بقيمة 

د.إ 500بقيمة  . 
د.إ. أو أكثر واحصل على خصم مباشر  10,000تسوق بقيمة 

د.إ 800بقيمة  . 

Marks & 
Spencer 

ماركس آند 
 سبنسر

Buy two and get 
one for free on 
beauty supplies 

واحصل على واحد مجانا على مستلزمات التجميل 2اشتر   

Carters كارترز Sale 25% to 80%  80% الى 25تنزيالت من%  



Bath & Body 
Works 

باث اند بودي 
 وركس

Sanitizers Small Buy 
1 item at 8 AED - 
Selected Items 
Hand Sanitizers 
Small Buy 5 pieces 
at 49 AED - Selected 
Items 
Body Care Products 
Buy 1 worth 25 AED 
- Selected Items 

  -درهم  8قطع بقيمة  1معقمات اليدين حجم صغير اشتر 

 مجموعة مختارة 
  -درهم   49قطع بقيمة  5معقمات اليدين حجم صغير اشتر 

 مجموعة مختارة 
مجموعة   -درهم   25بقيمة  1منتجات العناية بالجسم اشتر 

 مختارة 

Jashanmal 
around the 
world 

جاشنمال حول 
 العالم

Part Sale 25% to 
75% 

%75% الى 25تنزيالت جزئية من   

PARFOIS  بارفوا Part Sale 50% to 
70% 

%70% الى 50تنزيالت جزئية من   

Jashanmal 
around the 
world 

جاشنمال حول 
 العالم

Buy worth 500 AED 
and get 50% off 
selected items 
Buy with a value of 
500 AED and get a 
free gift from the 
store Items  

% على 50درهم و احصل على خصم  500اشتري بقيمة 

 القطع المختارة 
درهم و احصل على هدية مجانية من قطع  500اشتري بقيمة 

سب المتوفر المحل ح  

Okaidi  اوكايدي Sale 50% to 70%  70% الى 50تنزيالت من%  

 


