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أول تحدي للنوم على اإلطالق في دبي يبحث عن صاحب أفضل غفوة في المدينة
دبي ٥ ،أغسطس/آب  :٨١٠٢هل أنت ذلك الشخص الذي يمكنه النوم أثناء تدريب على إطفاء الحريق؟ هل أنت من أصحاب
الغفوة المزمنة؟ النوع الذي يستطيع النوم في أي وقت وفي أي مكان؟
في يوم  ٦١سبتمبر/أيلول  ،٨١٦٢سيتم إطالق أول دورة من تحدي النوم في دبي من إندكس برعاية شركة دي روتشي،
وسيقدّم هذا التحدي أصحاب أفضل حاالت نوم في دبي للتنافس بعضهم مع البعض لمعرفة من يمكنه التمتع بأطول نوم وأكثره
والزوار ،في إطار دورة الخريف من إندكس الذي يعتبر المعرض الرائد
هدو ًءا في أرض المعرض مباشرةً ،وسط العارضين
ّ
للتجهيزات والتصميمات الداخلية في الشرق األوسط.
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ال يحظى  ٠١في المائة من الناس على قسط كافٍ من النوم ،وف ًقا للنتائج التي نشرها
باحثون في جامعة ميتشغان بالواليات المتحدة استنادًا إلى مقارنة أنماط النوم على الصعيد العالمي .ويمكن أن تتمثل البداية
الجيدة للمصابين باألرق في حصولهم على سرير جيد النوعية .وبحسب مؤسسة سليب هيلث فاونديشن ،فإن "مرتبة السرير
المناسبة تعتبر من العوامل المهمة التي تسهم في نوم ليلي جيد".
وفي هذا اإلطار ،قالت سامان ثا كاين ماك دونالد ،مديرة حدث إندكس" :يكتسب السرير المناسب أهمية متزايدة في المنازل
وكذلك الفنادق في جميع أنحاء العالم .وتوصلت دراسة استقصائية أجراها في اآلونة األخيرة موقع ماتريس أدفايزور دوت
كوم إلى أن ما يقرب من  ٢٦في المائة من المسافرين قد أفادوا بأن السرير المريح هو الميزة "األكثر أهمية" في غرفة
الفندق".
وأضافت قائلة" :افتتحت شركة دي روتشي للتو متجرها الرائد في دبي ،وتعتبر هذه المسابقة الفريدة من نوعها التي تُقام في
سرة عالية النوعية التي
أول دورة خريف من معرض إندكس وسيلة رائعة لهذا المتجر المتميز
لألسرة لعرض سلسلته من األ ّ
ّ
تعد بتحقيق النوم الهانئ في الليل".
وللمشاركة في المسابقة ،ما عليك سوى نشر قصة نومك الغريبة أو التي ال تُنسى في  ٦٥١كلمة على صفحة الفيسبوك
 .www.facebook.com/INDEXDubaiعلى سبيل المثال ،غفوة حافلة باألحداث عند غروب الشمس ،أو إقامة ال
تُنسى في فندق ،أو تخييم في الهواء الطلق ،أو موقف معيّن قمت فيه بالنوم على أرضية قطار في رحلة مدتها  ٦١ساعة ،وكل
حكايات النوم موضع ترحيب منا!

ويجب إرسال المشاركات قبل يوم  ٨سبتمبر/أيلول .٨١٦٢
وسيتم وضع قائمة نهائية بأربعة متسابقين من المشاركات التي يتم تسلّمها ،وذلك لخوض منافسة للنوم لمدة ثالث ساعات على
مراتب من دي روتشي .وسيظفر الفائز بسرير جديد كليًا يتماشى بشك ٍل رائع مع متطلبات نوم الفرد التي يتم تقييمها من خالل
نظام اختيار المراتب الرقمي الذي صممته دي روتشي.
وجدير بالذكر أن معرض إندكس لشهر سبتمبر/أيلول ستنعقد فعالياته جنبًا إلى جنب مع معرض الفنادق بدبي ومعرض الترفيه
ومعرض إدارة المنشآت في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من  ٦١إلى  ٦٢سبتمبر/أيلول  .٨١٦٢وستقدم هذه
المعارض معًا ثالثة أيام من فرص استعراض وشراء المنتجات للشركات وفرص التواصل للمتخصصين في مجاالت
التصميمات والتجهيزات الداخلية والضيافة.
ّ
ولالطالع على مزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة موقع اإلنترنت.www.indexexhibition.com :
النهاية
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لمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بآنسي ألكسندر ،مديرة العالقات العامة ،على رقم الهاتف +971-4-4453667 :أو
عنوان البريد اإللكتروني.ancyalexander@dmgevents.com :
نبذة عن شركة دي إم جي إيفنتس
دي إم جي إيفنتس هي شركة منظمة رائدة للفعاليات الحية وناشرة لدوريات مهنية.
نهدف إلى إبقاء الشركات على اطالع مستمر وإلى ربطها باألوساط المعنية إلنشاء أسواق نابضة بالحيوية وتسريع أعمالها
عبر منصات متعددة.
تنظم دي إم جي إيفنتس أكثر من  ٢١حدثًا في  ٨٥دولة ،وتستقطب فعالياتها أكثر من  ٠٥١ألف زائر وموفد سنويًا .وتضم
مجموعة منتجات الشركة العديد من الفعاليات الرائدة في مجاالتها ،مثل المعارض اإلنشائية ذا بيج  ٥وفعاليات الطاقة أديبك
وجاستك.
تأسست الشركة في عام  ، ٦٠٢٠ويقع مقرها الرئيسي في مدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة ،وهي شركة تابعة مملوكة
بالكامل لشركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي ،)www.dmgt.co.uk ،التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات
اإلعالمية بالمملكة المتحدة.
نبذة عن شركة دي إم جي تي
شركة ديلي ميل آند جنرال تراست (دي إم جي تي) هي مجموعة شركات دولية في مجاالت المعلومات واإلعالم والفعاليات،
ومدرجة في بورصة لندن.
تدير شركة دي إم جي تي مجموعة شركات متنوعة ومتعددة الجنسيات ،مع عائدات إجمالية تصل إلى نحو  ٦,٥مليار جنيه
وتزود الشركات والمستهلكين بمعلومات وتحليالت ورؤى وأحداث وأخبار ومواد ترفيهية جذابة.
إسترليني،
ّ
سا وأكبر مساهم في شركة يوروموني إنستيتيوشنال إنفيستور وشركة زد بي
تعتبر شركة دي إم جي تي أيضًا
مستثمرا مؤس ً
ً
جي.
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Dubai’s First Ever Sleep Challenge Seeks the City’s Best Snoozer
Dubai, 05th August 2017: Are you that person who could sleep through a fire drill? The chronic snoozer?
The type who can fall asleep anytime, anywhere?
On 16th September 2018, the first ever INDEX Dubai Sleep challenge, sponsored by DeRUCCI, will pit
Dubai’s best nappers against one another to see who can enjoy the longest, most peaceful snooze right
in the middle of the exhibition floor, abuzz with exhibitors and visitors at the autumn edition of, the Middle
East’s leading interiors exhibition, INDEX.
In the UAE, 90 per cent of people are not getting enough sleep, according to the results published by
researchers at the University of Michigan in the United States based on comparing global sleep patterns.
A good start for the sleep-starved could be a good quality bed. According to the Sleep Health Foundation,
‘an important factor that contributes to a good night’s sleep is the right mattress’.
INDEX event director, Samantha Kane-Macdonald, said, “Increasingly, the ‘right bed’ is gaining importance
in homes as well as hotels worldwide. A recent survey by Mattressadvisor.com found that nearly 81
percent of travelers say a comfortable bed is the “single most important” feature in a hotel room.
“DeRUCCI has just opened its flagship shop in Dubai and this unique contest taking place at the first
autumn edition of INDEX, is a great way for the bed superstore to showcase its superior quality bed range
that promises to make a good night's sleep a breeze”.
To participate, all you have to do is share your most memorable or bizarre sleep story in 150 words on
www.facebook.com/INDEXDubai. An eventful sunset snooze, unforgettable hotel stay, a gripping fireside
camp-out, or the time you slept on the floor of a train for a 16-hour journey, all tales of slumber are
welcome!
Entries have to be submitted before 02nd September 2018.
Four contestants will be shortlisted from the entries received, to go head-to-head in a three-hour siesta
contest that will take place on mattresses from DeRUCCI. The winner will take home a brand new bed
which will be perfectly matched to the individual’s sleep requirement assessed by DeRUCCI’s signature
digital Mattress Selecting System.
September’s INDEX exhibition will be running alongside The Hotel Show Dubai, The Leisure Show and the
FIM show at Dubai World Trade Centre from 16th – 18th September 2018. Together, they will offer threedays of B2B product sourcing and networking opportunities for professionals working across the interiors,
design and hospitality industries.
For more information, visit www.indexexhibition.com

ENDS
For more information, contact Ancy Alexander, PR Manager at INDEX on +971- 4 - 4453667, or
email ancyalexander@dmgevents.com
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About dmg events
dmg events is a leading organiser of face-to-face events and a publisher of trade magazines
We aim to keep businesses informed and connect them with relevant communities to create vibrant
marketplaces and to accelerate their business across multiple platforms.
dmg events organises more than 80 events across 25 countries, attracting over 350,000 attendees and
delegates every year. The company’s portfolio of products includes many industry leading events such as
the Big 5 construction shows and the ADIPEC and GASTECH energy events.
Founded in 1989, the company is headquartered in Dubai, UAE, and is a wholly-owned subsidiary of the
Daily Mail and General Trust plc (DMGT, www.dmgt.co.uk), one of the largest media companies in the
United Kingdom.
About DMGT
Daily Mail and General Trust plc (DMGT) an international portfolio of information, media and events
businesses listed on the London Stock Exchange.
DMGT manages a diverse, multinational portfolio of companies, with total revenues of around £1.5bn,
that provide businesses and consumers with
compelling information, analysis, insight, events, news and entertainment.
DMGT is also a founding investor and the largest shareholder of Euromoney Institutional Investor
PLC and ZPG PLC.

