Lagoona Mall Celebrates Qatar’s National Day with
Special Activations and 3D Wall Mapping
عربي

Doha, 13 December 2014: Lagoona Mall, Qatar’s most sophisticated and stylish shopping
destination, is celebrating the country’s National Day with a range of special activities
including 3D Wall Mapping, ambient decorations with the national flags and balloons, and
display of slogans that celebrate the core values of National Day. The special activations
highlight the commitment of Darwish Holding, parent company of the Lagoona Mall, to
the Qatari community and applaud the country’s values and traditions that make Qatar
special.
Mr. Bader Abdullah Al-Darwish, Chairman and Managing Director of Darwish Holding, said
“Qatar’s National Day is the most precious occasion in our hearts; it is the day of pride,
patriotism and loyalty. We are pleased to share these special moments with all the
residents of Qatar as we celebrate this momentous occasion. It is a true and clear
expression of our loyalty and adoration to our beloved country.
The activations will take place for four days from the 15th to 18th of December.
The East walls of the mall will be adorned by 3D Wall Mapping that projects videos
pertaining to Qatar’s national celebrations. This new technique will captivate the visitors’
minds and create a dynamic show to be enjoyed by everyone. In addition, national flags
and balloons will be distributed to all visitors of the mall.

Lagoona Mall’s national day celebrations are an extension of the company’s commitment
to host events that celebrate Qatar’s pride and unity, and bring the community together
in an atmosphere of fun, joy and happiness.

"الجونا مول" يحتفل بالعيد الوطني بمجموعة
من الفعاليات والعروض الثالثية األبعاد

الدوحة ،قطر 13 ،ديسمبر  :2014تحتفل "الجونا مول" ،أفخم وجهات التسوق الراقية في قطر،
باليوم الوطني لقطر بمجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات والعروض الثالثية األبعاد على
جدران المول ،كما سيتزين المول التجاري باألعالم والشعارات التي تعكس المناسبة الوطنية الغالية.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام شركة الدرويش القابضة ،المالكة لمجمع الجونا مول ،بالمجتمع
القطري والقيم الوطنية الغالية وتؤكد مشاركة الشعب القطري جميع المناسبات.
وقال السيد بدر عبدهللا الدرويش ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة
المالكة لمجمع الجونا مول ":اليوم الوطني لقطر هو المناسبة األغلى على قلوبنا جميعاً ،ويوم العزة
والوالء .ويسرنا مشاركة شعبنا وجميع المقيمين على أرض قطر الغالية أفراح واحتفاالت بلدنا بهذه
المناسبة الوطنية التي هي تعبير صادق وواضح عن مدى حبنا ووالئنا".
وستقام الفعاليات على مدار أربعة أيام من  15إلى  18ديسمبر ،حيث ستعرض جدران الشرقية
للمول عروض فيديو ثالثية األبعاد ( )3D wall mappingمن وحي المناسبة.

وستجذب التقنية الجديدة بعروضها الحية انتباه الزوار ،كما سيشهد المول توزيع األعالم والشعارات
والبالونات احتفاء باليوم الوطني.
تأتي احتفاالت الجونا مول في اليوم الوطني ضمن مسيرة الشركة الحافلة في المشاركة بكافة
مناسبات المجتمع القطري  ،ولتساهم في تفعيل النشاط وخلق أجواء من البهجة والتآزر.

