MRK CARD
الــمــزايــــا والــمــنــافــــع

Features & Benefits

أهالً بكم
Welcome

عميلنا العزيز،
نحن نسعى دائمًا من أجل تقدمي األفضل لك.
وتقديــرًا منــا لعمالئنــا املوقريــن ،نقــدم لكــم برنامــج
الــوالء  MRK CARDمــن جمموعــة شــركات
حممــد رســول خــوري وأوالده  -التــي تقــدم لــك
العديــد مــن االمتيــازات أثنــاء التســوق يف أي مــن
منافــذ البيــع التابعــة لنــا يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.
بطاقــة  MRK CARDســهلة االســتخدام يف
متاجرنــا أو مطاعمنــا بشــكل فــوري .وميكنــك البــدء
يف اســتخدامها عنــد كل زيــارة ألي مــن منافــذ البيــع
التابعــة جملموعــة شــركات حممــد رســول خــوري
وأوالده ،والتمتــع بالعديــد مــن املزايــا االســتثنائية
التــي تضيــف قيمــة أعلــى إىل جتربتــك الرائعــة.
تعتــر جمموعــة شــركات حممــد رســول خــوري
وأوالده واحــدة مــن الشــركات الرائــدة واملتعــددة
النشــاطات التــي ميتــد تاريخهــا إىل أكــر مــن  60عامــً.
ومــن أهــم اجملــاالت التــي تتخصــص بهــا اجملموعــة
هــي متاجــر البيــع بالتجزئــة للعديــد مــن عالمــات
الســاعات الفاخــرة واجملوهــرات واإلكسســوارات
األكــر شــهرة يف العــامل ،باإلضافــة إىل أرقــى متاجــر
العطــور ،واملطاعــم الفاخــرة مثــل مطعــم زريــاب
الشــرق أوســطي ،وهــي صاحبــة االمتيــاز الرئيســي
لعالمــة "الديــراخ" الرائــدة يف جمــال الشــوكوال
السويســرية الفاخــرة يف دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة.
ميكنــك معرفــة كل مــا حتاجــه لالســتفادة مــن
امليــزات اخلاصــة كحامــل لبطاقــة MRK CARD
مــن خــال الصفحــات التاليــة.
نرحب بك من جديد يف عاملنا اخلاص بالتميز.
يـوسـف مـحـمـد رسـول الـخـوري
الرئيس التنفيذي

4

Dear Valued Client,
We value your patronage and support, and
constantly strive to take your experience to the
best level.
As a mark of our appreciation, we are
rewarding our esteemed loyal clientele with
MRK CARD - a rewarding loyalty programme
& from MOHAMMED RASOOL KHOORY
SONS - GROUP OF COMPANIES that gives a
host of exceptional benefits, while appreciating
fine shopping at any of our exclusive premium
outlets across the UAE.
Simple and easy to use, you can start using the
MRK CARD every time you visit any of the
MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONS
- GROUP OF COMPANIES outlets to avail a
wealth of benefits that will add value to your
exquisite experience.
 MOHAMMED RASOOL KHOORY & SONSGROUP OF COMPANIES is one of the leading
companies established over the last 60 years
having different business operations. Top of this
business chain are world famous luxury watches,
jewelry and accessories, premium perfumes, and
high end restaurants as Ziryab Middle Eastern
Restaurant. MOHAMMED RASOOL KHOORY
& SONS - GROUP OF COMPANIES is the
main franchiser of Läderach chocolatier suisse,
a leading luxury Swiss chocolate brand in the
UAE.
In the following pages, we take you in-depth
with the special privileges you can enjoy as a
MRK CARD holder.
Welcome once again to our special world for
distinguished.
YOUSEF M. RASOOL AL KHOORI
CEO
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Card features and benefits

مزايا ومنافع البطاقة

MRK CARD presents a truly rewarding
experience offering exclusive discounts
every time you buy at our premium outlets
or enjoy a fine dining experience at our
specialist restaurants.

 جتربــة جمزيــة مــعMRK CARD تقــدم بطاقــة
خصومــات حصريــة يف كل مــرة تتســوق فيهــا مــن
.متاجرنــا املميــزة أو يف أحــد مطاعمنــا الراقيــة

 Watches & Jewelry

30-50%*

*%50-30

 Läderach chocolatier suisse

%15

%15

شوكوال الديراخ السويسرية

 MRK PERFUMES

%30

%30

MRK عطور

 ZIRYAB Restaurant

%20

%20

مطعم زرياب

* Kindly visit one of our Watches and Jewelry
showrooms to find out the available brands
and their respective discount rate.
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الساعات واجملوهرات

* تفضــل بزيــارة إحــدى معــارض الســاعات واجملوهــرات
للتعــرف علــى املــاركات املتوفــرة ونســبة اخلصــم
.احملــددة لــكل منهــا
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Get the card advantage

احصل على ميزة البطاقة

(1) Watches & Jewelry Showrooms

) معارض الساعات واملجوهرات1(

Explore some of the finest and most prestigious
international watch and jewelry collections
that will elevate your experience to the highest
level. MRK CARD is freely accepted at any
of MOHAMAD RASOOL KHOORY & SONS
watches and jewelry showrooms across Abu
Dhabi and Al Ain.

اكتشــف أروع وأرقــى الســاعات واجملوهــرات العامليــة
 واســتفد مــن.التــي ســتنقل جتربتــك إىل مســتوى جديــد
 يف أيMRK CARD اخلصــم اخلــاص حلاملــي بطاقــة
مــن منافــذ البيــع التابعــة جملموعــة شــركات حممــد
.رســول خــوري وأوالده يف أبوظبــي والعــن

 World Trade Center (Abu Dhabi)

02-6313030

02-6313030

 Yas Mall (Abu Dhabi)

02-5650586

02-5650586

)ياس مول (أبوظبي

 Emirates Palace (Abu Dhabi)

02-6812112

02-6812112

)قصر اإلمارات (أبوظبي

 Bawabat Al Sharq (Abu Dhabi)

02-5864708

02-5864708

)بوابة الشرق مول (أبوظبي

 Mushrif Mall (Abu Dhabi)

02-6420500

02-6420500

)مشرف مول (أبوظبي

 Al Ain Mall (Al Ain)

03-7513800

03-7513800

)العني مول (العني

 Khalifa Street (Al Ain)

03-7666614

03-7666614

)شارع خليفة (العني

For more details, kindly visit:
www.mrkhoory.com
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)(أبوظبي

املركز التجاري العاملي

: تفضلوا بزيارة،ملزيد من املعلومات
www.mrkhoory.com
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Get the card advantage
(2) Läderach chocolatier suisse
Enjoy a unique world of rich handmade Swiss
chocolate that’s waiting to be discovered
and experienced by connoisseurs. MRK
CARD will add more value to your amazing
experience at any of Läderach luxury
chocolate stores across Abu Dhabi, Al Ain
and Dubai.

احصل على ميزة البطاقة
) شوكوال الديراخ السويسرية2(
اكتشــف الطعــم الفريــد وتلــذذ بالشــوكوال السويســرية
 حيــث ميكــن حلاملــي بطاقــة.ًالغنيــة واملصنعــة يدويــ
 إضافــة املزيــد إىل جتربتهــم يف أي مــنMRK CARD
.متاجــر الديــراخ للشــوكوال يف أبوظبــي والعــن ودبــي

 World Trade Center (Abu Dhabi)

02-2222155

02-2222155

)املركز التجاري العاملي (أبوظبي

 Yas Mall (Abu Dhabi)

02-5627188

02-5627188

)ياس مول (أبوظبي

 Marina Mall (Abu Dhabi)

02-6669996

02-6669996

)مارينا مول (أبوظبي

 Al Ain Mall (Al Ain)

03-7510007

03-7510007

)العني مول (العني

 The Dubai Mall (Dubai)

04-3344000

04-3344000

)دبي مول (دبي

 City Center Mirdif (Dubai)

04-2888996

04-2888996

)سيتي سنرت مردف (دبي

 Mall Of The Emirates (Dubai)

04-2982298

04-2982298

)مول اإلمارات (دبي

 Nakheel Mall (Dubai)

04-3880028

04-3880028

)نخيل مول (دبي

For more details, kindly visit:
www.laderach-cs.ae
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: تفضلوا بزيارة،ملزيد من املعلومات
www.laderach-cs.ae
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Get the card advantage

احصل على ميزة البطاقة

(3) MRK PERFUMES

MRK ) عطور3(

Choose your style with MRK PERFUMES
collection that offers fragrances which
underlines your personality. MRK CARD
will add a touch of difference at any of MRK
PERFUMES Showrooms in Abu Dhabi and
Al Ain.

، للعطــورMRK انتقــي عطــرك اخلــاص مــن جمموعــة
 ميكنــك التميــز بلمســةMRK CARD ومــع بطاقــة
خاصــة واالســتفادة مــن اخلصومــات احلصريــة مــن أي
مــن معــارض حممــد رســول خــوري وأوالده للعطــور يف
.أبوظبــي والعــن

 World Trade Center (Abu Dhabi)

02-6313030

02-6313030

 Yas Mall (Abu Dhabi)

02-5650586

02-5650586

)ياس مول (أبوظبي

 Emirates Palace (Abu Dhabi)

02-6812112

02-6812112

)قصر اإلمارات (أبوظبي

 Bawabat Al Sharq (Abu Dhabi)

02-5864708

02-5864708

)بوابة الشرق مول (أبوظبي

 Mushrif Mall (Abu Dhabi)

02-6420500

02-6420500

)مشرف مول (أبوظبي

 Al Ain Mall (Al Ain)

03-7513800

03-7513800

)العني مول (العني

 Khalifa Street (Al Ain)

03-7666614

03-7666614

)شارع خليفة (العني

For more details, kindly visit:
www.mrkperfumes.ae
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)(أبوظبي

املركز التجاري العاملي

: تفضلوا بزيارة،ملزيد من املعلومات
www.mrkperfumes.ae
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Get the card advantage

احصل على ميزة البطاقة

(4) ZIRYAB Restaurant

) مطعم زرياب4(

Treat your guests to unmatched Middle
Eastern Hospitality at ZIRYAB Restaurant.
MRK CARD will let you enjoy more with
your guests at the restaurant in Al Ain City.

 Hazza Bin Zayed Stadium

03-7514040

( Al Ain City )

For more details, kindly visit:
www.ziryab.ae

17

متتــع برفقــة مــن حتــب بضيافــة الشــرق األوســط التــي
 واســتفد مــن املزايــا،المثيــل لهــا يف مطعــم زريــاب
 يف مدينــةMRK CARD اخلاصــة حلاملــي بطاقــة
.العــن

03-7514040

جممع ستاد هزاع بن زايد
) ( مدينة العني

: تفضلوا بزيارة،ملزيد من املعلومات
www.ziryab.ae
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هدية ترحيبية

A welcome gift

ألننــا يف جمموعــة شــركات حممــد رســول خــوري وأوالده
نســعى جاهديــن إىل تعزيــز جتربتــك مــع بطاقــة MRK
.CARD

& At MOHAMMED RASOOL KHOORY
SONS - GROUP OF COMPANIES we strive
to extend your exclusive experience with
your MRK CARD.

نقــدم لكــم ثــاث قســائم شــرائية إضافيــة “حمــدودة
املــدة” بقيمــة  100درهــم لــكل قســيمة صاحلــة ملــدة
 6أشــهر ،ميكنكــم اســتخدام هــذه القســائم يف كل
مــن مطعــم زريــاب ويف متاجــر عطــور  MRKوالتمتــع
بالطعــم الرائــع لشــوكوال الديــراخ السويســرية.
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For a limited period we offer you three
additional purchase vouchers, each valued at
AED 100, valid for 6 months that can be used
& at ZIRYAB Restaurant, MRK PERFUMES
Läderach chocolatier suisse.
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شكرًا لكم
Thanks

United Arab Emirates
P.O. Box: 126, Abu Dhabi
Telephone: +971-2-6222200
Fax: +971-2-6221400
Email: info@mrkhoory.ae
Web: MRKhoory.com

