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العالج  جلسات  على  احصل 
من  ابتداًء  والتأهيل  الطبيعي 
خصم   %20 و  درهمًا.    354

على بعض باقات العالج في المركز.  باإلضافة إلى 

جلسة مساج عالجي مجانية عند أول زيارة.*

أفضل  في  طفلك  سجل 
في  المنتشرة  الحضانات 
أسعار  على  واحصل  الدولة 
من  خاصة  وخصومات  حصرية 
برنامج »امتيازات « لموظفي 

الحكومة االتحادية.

أحدث العروض

على  وجذابة  حصرية  عروض 
 .SNTTA من  والسياحة  السفر 
“امتيازات”  تطبيق  حمل 
على  العروض  من  لالستفادة 
العديد من الوجهات السياحية 

حول العالم .*

عروض
SNTTA العطالت من

مركز مردف للعالج الطبيعي والتأهيل

عروض حصرية 
على رسوم 

الحضانات

وحصرية  رائعة  خصومات 
على   %30 إلى  تصل 
واألمراض  الليزر  عالجات 
الجلدية وعدد من خدمات 

المركز .*

 800 من  تبدأ  غرف  بأسعار  استمتع 
درهم شاملة بوفيه اإلفطار اليومي 
المطاعم  جميع  على   %25 وخصم 
المجوهرات  ومحل  الفندق،  في 

فيرساتشي داخل الفندق.*

مركز د. كميل الرستم للجلد وعالج الليزر

فندق بالزو فيرساتشي دبي

* تطبق الشروط واألحكام.

العروض  هذه  على  الحصول  يمكنكم 
تطبيـــــق تحميـــــل  عبر  وغيرهـــــا، 
Imtiyazat الذكـــــي  »امتيـــــــازات« 

رعاة البرنامج:

الرائعة  بالنكهات  استمتع 
المتوسط،   البحر  لمائدة 
 %25 خصم  على  واحصل 
على فاتورتك النهائية في 
فرع ابن بطوطة مول وفرع 

داون تاون دبي.*

مطعم فردوره

وانعم  المدينة  صخب  عن  ابتعد 
في  والراحة  الهدوء  من  بجو 
الخيمة.   رأس  المرجان،  جزيرة 

 870 استمتع بعرض خاص على أسعار الغرف ابتداء من 
درهمًا شاملة المأكوالت والمشروبات.* 

فندق ريكسوس باب البحر

عروض الشهر

العرض الحصري

شركاء جدد

برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة االتحادية

 %15 خصم  على  احصل 
الدراسية  الرسوم  على 
الماجستير   ببرامج  الخاصة 
التربية  وزارة  من  المعتمدة 

والتعليم  في الدولة.*

كلية أبوظبي 
لإلدارة

االستمتاع  اآلن  امتيازات  تطبيق  مستخدمي  بإمكان 
بخصومات هائلة مع مجموعة إعمار للترفيه.  احصل على 
20% خصم في ريل سينما في نادي جبل علي  الترفيهي  

آر  في  فقط  العرض  صالة  في  الطعام  تناول  باقة  على 
بارك، و25% خصم في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات 

المائية و30% في كيدزانيا وحلبة دبي للتزلج.*

عروض حصرية من مجموعة إعمار للترفيه


