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فنـــاك الــدار البـيـضـــــاء
تحـتـفـل بعـيـــد مــيــالدها األول
فتحت فناك الدار البيضاء أبوابها باملغرب للمرة األوىل يوم  5دجنرب  ،2011ومنذ ذلك التاريخ استقبلت أكرث من مليون
ونصف زائر وتتمنى أن تتقاسم مع الجميع بعض املؤرشات الجد مشجعة.

سنــة بعــد ذلك ،عرفــت فنــاك كيـف تفــي بوعــودهــا

فمن خالل عرضها الواسع بجميع األمثان ،متكنت فناك من أن تصبح مرجعا يف املنتوجات الثقافية ومنتوجات التكنولوجيا
العالية يف املغرب .وإىل جانب دور موزع املنتجات ،تُعرف فناك اليوم بكونها فاعال ثقافيا ومواطنا حقيقيا من خالل
مواكبتها للعديد من التظاهرات الثقافية طيلة السنة .ومنذ افتتاحها ،استقبلت فناك حوايل  60فنانا ومبدعا ونظمت أكرث
من  170موعدا إلمتاع جمهورها املتطلب والذي يتوفر عىل حس كبري للمشاركة.
االحتفال بعيد امليالد األول مع زبناء فناك
وألنها سعيدة بالتوفر عىل مجموعة كبرية من الزبناء األوفياء الذين يصل عددهم إىل أكرث من  15ألف منخرط ،ستحتفل
فناك بعيد ميالدها األول مع زبنائها املتميزين خالل سهرة خاصة .أ ّما الزبناء غري املنخرطني فسيشاركون فناك فرحتها من
خالل املتجر الذي تم تزيينه خصيصا لهذا الحدث ،كام سيشاركون فرحة فناك من خالل العديد من الفقرات التنشيطية
والتخفيضات واملواعيد الثقافية التي تنتظرهم يوم السادس من دجنرب .أما املفاجأة الكربى فهي مسابقة التسلية "لحظة
فناك املربحة".

فـــي برنــــامج شـهــر دجــنــبـــر
مبناسبة احتفاالت نهاية السنة ،تقرتح فناك العديد من أفكار الهدايا

هدايا تلبي جميع األذواق وتتامىش مع جميع امليزانيات ،سواء لالستامع بها أو إلهدائها ،حيث هناك حوايل  350فكرة
للهدايا التي متت دراستها عىل املقاس ،ستجدون دليل أفكار الهدايا انطالقا منذ السادس دجنرب باملتجر.

بـمنــــاسبة عيـد ميــالدهـــا ،فـوزوا بـهــدايــــا مــع فنـــاك

متنح فناك زبنائها خالل الفرتة ما بني  6و 12دجنرب إمكانية املشاركة يف لعبة "لحظة فناك املربحة" للفوز ،يوميا،
ببطاقات الهدايا من فئة  500درهم.

شهـــر دجـنـبـــر بـنـكـهــــة االحتفــــال لــدى فنـــاك

يضم الربنامج عدة مواعيد ثقافية مجانية من بينها  :حصص توقيعات مع يوسفا و فناير و آخرين ،لقاءات أدبية،
يوم خاص لألطفال بتاريخ  8دجنرب ،معرض مهم حول الثقافة باملغرب وكذا العديد من املفاجئات.
اكتشفوا برنامج اإلحتفاالت عىل www.fnacmaroc.ma
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