أسماء المشاركين في مهرجان رام اهلل للتسوق  2013مصنفين حسب الفعاليات

اسبوع الموضة

اسم المحل/الشركة
Abdeen Elite Home
Angel Fashion
Basem Fashion
Basem Fashion
Baby dreams
Boots
Carters & Oshkosh
Chic Boutiqe
Chic Boutiqe
Colin›s
Collection Fashion
Collection Fashion
Collection Fashion
Just for You
ML
Me & My Accessorize
My Baby
New Touch
Sheraz
sliver line shoes
space toon
special fashion
spring
TiMTAM
Top Corner
احذية الكيروان
احذية سافو
احذية سيدار
احذية كارينا
ارجوس
البحار للجنز
التصفيات االوروبية
الحذاء االخضر
الحذاء الذهبي
الحري سنتر
الحلحويل
الخليجية لمالبس االطفال
الزغير
السرج
الشبكة
الفار أديراس
الكمال
اللباس البحري
المالكي
المالكي للفضة
المختار للملبوسات
المزيونة
الهرم للشاالت
الوردة الحمراء
الوهاب لالحذية والمالبس الرياضية
اوكازيون الشبكة
ايليت
أحذية االسرة
أزياء األمير
أزياء حازم
أزياء حسام
أزياء شادي ()1
أزياء شادي ()2
ألف ليلة وليلة لألحذية
بازار نفرتيتي
بدران مول
بدران مول
بساط الريح
بلقيس
بنت بلدنا
بوتيك الوطن

رام الله  -المنطقة الصناعية  -الشارع الرئيسي
شارع ركب
شارع المعرض  -عمارة طنوس
شارع المعرض  -عمارة طنوس
شارع القدس
رام الله  -بجانب الكلية االهلية الالتينية
رام الله  -مقابل االنجلو  -عمارة الزمردة
شارع ركب
شارع ركب
شارع ركب  -مركز دنيا التجاري  -الطايق االرضي
شارع بنك االسكان
شارع بنك االسكان
شارع بنك االسكان
عمارة النتشة
عمارة الميدان
الشارع الرئيسي
شارع الكلية االهلية
شارع االمعرض
شارع البريد
عمارة ستي سنتر
عمارة الميدان
دوار الساعة  -المنارة
رام الله  -بجانب الكلية االهلية الالتينية
رام الله  -الكلية االهلية
الشارع الرئيسي
شارع المعرض
شارع المعرض
المجمع
شارع المعرض
شارع ركب  -عمارة النتشة
دوار الساعة \ عمارة الميرالند
عمارة الفريز سنتر  -بجانب المقاطعة
رام لله  -الشارع الرئيسي
دوار الساعة
دوار الساعة
الشارع الرئيسي
رام الله الشارع الرئيسي
مقابل البريد
شارع ركب
دوار الساعة
عمارة الميدان
عمارة االسراء  -شارع االرسال
دوا ر الساعة
شارع المعرض
شارع المعرض
الشارع الرئيسي
عمارة االسراء  -شارع االرسال
عمارة مخماس التجاري
رام الله شارع الركب
رام الله
رام الله وسط البلد  -شارع ركب
شارع الكلية االهلية
عمارة الريان شارع االرسال
دوار الساعة
دوار المنارة
عمارة سردا
عمارة الميدان
عمارة الميدان
دوار الساعة
شارع المعرض
دوار الساعة
شارع القدس  -مقابل الحسين
عمارة سردا
شارع ركب الرئيسي
مجمع رمون التجاري
عمارة الميدان

العنوان
بوتيك نعيم
بيوتي سيكرت
تصفية ميالنو
تمارا شوز
جنان صبايا
جوليانا
حلوة سنتر
خمس نجوم
دبي دريمز
دريم فاشن
دومينوس
دينا لالطفال
ركن الجمال
رويال شوز
ساعات أبو خديجة
سامر
سان لوران
ستي سينيال
سلهب ستايل
سمارك
سندس لالطفال
سندس لالطفال
سندس لالطفال
شبانة سنتر
شركة السيالوي
شركة العزيز
شركة الكنكورد لالحذية
شركة كاليفورنيا فاشن
صبايا سنتر
صبايا فري
عالم التنزيالت
عبود سنتر
عز فاشن
غزل  Kidsبوتيك
فام
فراح ستايل
فلورا
فلوريدا
فوكس
كامبوس \ الفار
كندا جينز
كونكورد
لمسة
مؤسسة الشبكة
ماك سيمون
ماهر
مجوهرات الحواري
مجوهرات سعيد استيفان
مجوهرات طنوس
مجوهرات كرامة
محل الحاج صالح مقبل
محل جمال الحج ياسين
محل دنيا
محل ماهر للمالبس النسائية
محالت uT
محالت ابو امونة
محالت ابو خلف
محالت ادم
محالت النتشة
محالت النصر
محالت بركات لالقمشة
محالت برو 1
محالت برو 2
محالت جي كيو
محالت حمودة
محالت رهام

عمارة الميدان
عمارة مخماس
رام الله شارع االرسال
شارع ركب
عمارة النتشة  -الطابق االرضي
رام الله شارع المغتربين
شارع االرسال  -عمارة ضراغمة
شارع المعرض
شارع القدس  -رام الله
شارع االرسال
دوار الساعة
دوار الساعة
عمارة اليرموني
دوار الساعة
دوار الساعة
عمارة الميدان
شارع دوار الساعة
شارع ركب
عمارة مخماس
شارع المعرض
البيرة  -بالزا مول  -البلوع
البيرة  -شارع نابلس
البيرة شارع سندس
عمارة ستي سنتر
هنانية وخراز
دوار الساعة
شارع المعرض
البيرة عمارة الجميل سنتر
شارع ركب  -مقابل بنك القدس
عمارة النجمة  -شارع االرسال
عمارة سردا
النجمة مول  -شارع االرسال
شارع المعرض  -عمارة طنوس
رام لله  -الشارع الرئيسي
دوار الساعة
شارع االرسال
شارع المعرض
شارع المعرض
عمارة النتشة
عمارة الميدان
عمارة ستي سنتر
رام الله شارع المغتربين
عمارة النجمة مول  -شارع االرسال
شارع االرسال
شارع ركب الرئيسي
عمارة النتشة
الشارع الرئيسي
شارع ركب
الشارع الرئيسي
شارع المعرض
الشارع الرئيسي
رام الله شارع ركب
شارع ركب الرئيسي
رام الله شارع ركب
دوار الساعة
الشارع الرئيسي
شارع ركب الرئيسي
شارع المعرض  -مقابل Nike
عمارة النتشة
رام الله
الشارع الرئيسي
شارع بنت جبيل
شارع الزهراء  -بجانب موقف السيارات
شارع المعرض
محالت النتشة  -الطابق االرضي
الشارع الرئيسي

اسبوع الموضة
العنوان
اسم المحل/الشركة
محالت سالم شامية
محالت شلطف
محالت صب لبن «شكوريل» لالحذية
محالت عيسى شامية
محالت فينسيا
محالت التينوس
محالت مانجو سيتي
محالت ماهر fot
محالت مرقة
محالت مسودة
محالت مشعش
مركز الحجل للبصريات /الرئيسي
مريم
مسعد
معتز لالطفال
معر ض فلسطين
معرض السعادة
معرض السمان
معرض النصر
معرض النصر
معرض أبو أنيس الدبواني
معرض بالل لالحذية
معرض دبي للزي الشرعي
معرض فانتاستيك
معرض كالسيك
معرض نعيم الفار للبرادي
مميامي بيش بازار
ميالنو
نادي االطفال ()1
نادي االطفال ()2
ناصر سنتر
نت زون
نفوتيه العائلة
نور فاشن
نوفتيه البتالوي
نوفوتية لمسات وعويضة
نوفوتية ميشيل
نوفوتيه االميرة
نوفوتيه الحلته
نوفوتيه زايد
هاوس اوف فاشن
هليوبولس
هندو هوم سنتر
هيثم ميار فاشك
ياسمين سنتر

شارع ركب الرئيسي
الشارع الرئيسي
الشارع الرئيسي
شارع المعرض
عمارة النتشة
نزلة البريد
دوار الساعة
رام الله شارع ركب
الشارع الرئيسي  -عمارة النتشة
شارع المعرض
دوار الساعة
رام الله  -الشارع الرئيسي  -قرب دوار المنارة
عمارة النتشة  -الطابق االرضي
شارع ركب
شارع ركب الرئيسي
رام الله  -شارع الرئيسي
دوار الساعة
رام الله الشارع الرئيسي
شارع المعرض
شارع ما بين المنارة و الساعة
عمارة مخماس
دوار الساعة
شارع الوردة الحمراء  -عمارة النزال
دوار الساعة
شارع المعرض
شارع ركب الرئيسي
عمارة سردا
دوار الساعة
عمارة االسراء
عمارة االسراء
دوار الساعة
شارع القدس  -رام الله
شارع الزهراء  -بجانب موقف السيارات
عمارة ستي سنتر
شارع المعرض
شارع ركب  -مقابل عمارة زيادة
شارع ركب الرئيسي
الشارع الرئيسي  -بجانب الحجل للبصريات
الشارع الرئيسي
شارع المعرض وشارع ركب
رام الله
رام الله  -الشراع الرئيسي
شارع ركب
عمارة النتشة
شارع ركب

اسبوع العودة للمدارس
اسم المحل/الشركة
Abdeen Elite Home
Basem Fashion
Carters & Oshkosh
Chic Boutiqe
Collection Fashion
البكري  -االرسال
البكري
التجهيزات العلمية
المعرض العلمي
جالكسي لينك لالتصاالت
شركة سمايل للكمبيوتر
محل جمال الحج ياسين
محالت اليوسف
مكتبة الساريسي
مكتبة الساريسي
مكتبة الساريسي
هندو هوم سنتر

العنوان
رام الله  -المنطقة الصناعية  -الشارع الرئيسي
شارع المعرض  -عمارة طنوس
رام الله  -مقابل االنجلو  -عمارة الزمردة
شارع ركب
شارع بنك االسكان
شارع االرسال
شارع النهضة
شارع الزهراء  -مقابل البنك االهيل االردني
دوار الساعة
عمارة النتشة  -الطابق االرضي
شارع االرسال  -عمارة ربحي الحجة
رام الله شارع ركب
شارع االرسال
الشرفة
دوار المنارة
عمارة سردا
شارع ركب

اسبوع الضيافة
العنوان
اسم المحل/الشركة
Abdeen Elite Home
Garden Suites & Restorant
KFC
SEGA FREDO
اب سايد داون
ازهار الوردة البيضاء
بالموندو
بوظة ركب
بيتزا اسامة
تراس الجراند بارك
حلويات االمراء
ريف
زمن
زمن
سكوب ايس كريم جاليتو
سوبر ماركت الجاردنز
سوبر ماركت سمعان
سيزر كافيه
فاين
فخر الدين \ مطعم الجراند بارك
فندق الجراند بارك
فندق السيزر
فندق الموفبيك
فندق رويال كورت سويتس
فندق كراون سويت
محالت اسماعيل الطريفي
محالت األشمر (ادوات منزلية)
محالت رمسيس
محمص العائالت
محمص ازحمان
محمص المنار
محمص المنار
محمص المنار
محمص مسلماني
مخبز قمح
مسبح الجراند بارك
مستر سلفر
مشاوي ابو سعيد
مطبخ جنان
المطعم الصيني
مطعم السوشي (السيزر)
مطعم السيزر
مطعم زعرور
مطعم زيت وزعتر
مطعم شاريل
مطعم عايشة
مطعم فويكو
مطعم كراون
معرض جنين
منتزه البيرة
ناي
وتر

رام الله  -المنطقة الصناعية  -الشارع الرئيسي
شارع بردا  -ام الشرايط  -خلف قاعات ابو كويك
شارع االرسال
الماصيون
رام الله شارع البلدية
رام الله  -الشراع الرئيسي  -عمارة الزمردة
رام الله شارع اللونري
شارع ركب الرئيسي
شارع رام الله الرئيسي
الماصيون
شارع المعرض
الطيرة
الطيرة
الماصيون
رام الله التحتا  -بحانب المحكمة العثمانية
الطيرة الشارع الرئيسي
الطيرة الشارع الرئيسي
الماصيون
الطيرة
الماصيون
الماصيون
الماصيون
الماصيون
شارع يافا
الطيرة شارع الزيني
رام الله  -الشارع الرئيسي  -عمارة زعرور
دوار الساعة
شارع المعرض
الشارع الرئيسي وشارع المعرض
شارع ركب الرئيسي
عمارة مخماس
بحانب جمال عبد الناصر
بحانب سينما القصبة
شارع االرسال
رام الله التحتا شارع عيسى زيادة
الماصيون
شارع المعرض\ بجانب حلويات االمراء
شارع السهل
ام الشرايط -الماصيون
شارع رام الله الرئيسي
الماصيون
الماصيون
رام الله شارع البلدية
الشارع الرئيسي
شارع ركب
الماصيون
رام الله التحتا  -بحانب المحكمة العثمانية
الطيرة
شارع االرسال
بجانب بلدية البيرة
الطيرة
الطيرة

المشاركين في ايام ترويج التجارة

اسم الشركة
شركة نيو فارم للتسويق الزراعي
شركة مطاحن القمح الذهبي
شركة النصر الصناعية التجارية
شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية
شركة مون اليت للصناعات الغذائية
شركة ارضي للمشروبات الخفيفة
شركة البينار للتجارة العامة
مطعم فويجو سكوب
فندق الموفنبيك
فندق جراند بارك
عجويل سنتر
ريد كورنير

شركة بيت المقدس للمنتوجات الغذائية
شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية
شركة مدينة الخبراء للتجارة واالستثمار
شركة المعتز لتسويق المنتوجات الغذائية
شركة القصراوي التجارية الصناعية
شركة كي اندستريال فوود لالستثمار
شركة سلسلة محالت بن ازحيمان
شركة ريما للورق الصحي
المحتسب لالستيراد والتصدير
شركة اكرم سبيتاني واوالده
برافو

