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العروض الحصرية لبطاقة دّزه

Vowed
 Vowed صمم دّزة العروس وصناديق المجوهرات من

لمناسبتك المميزة واحصل على خصم ٪20 حصريًا لحاملي بطاقة دّزه!

دزة الب
صمم دّزه مميزة يمكن استخدامها أثناء يومك المميز أو

كقطعة فنية للبيت مع دّزه الب واستمتع بخصم حصري 10٪
لحاملي بطاقات دّزه!



AR EN

جهزي حفل زفافك من األلف إلى الياء بكل راحة بال
مع باقات My 12 Creations الحصرية لحاملي

بطاقات دّزه!

تفاصيل العرض:
- الباقة الفضية:

• 85 د.ك للفرد
• الحد األدنى لعدد الضيوف 300 شخص

• تصميم القاعة (القاعة الرئيسية، المدخل، الكوشة، الخلفية، الزل،
   طاولة، ديكور البوفيه، المقاعد، أدوات المائدة، القائمة،

   قطع للديكور، غرفة التجهيز، ودورات المياه)
• خدمة تقديم الطعام شاملة توزيع الحلويات والمشروبات 

• توزيعات العرس: هدايا للضيوف
- الباقة الذهبية:

• 115 د.ك للفرد
• الحد األدنى لعدد الضيوف 300 شخص

• تصميم القاعة (القاعة الرئيسية، المدخل، الكوشة، الخلفية، الزل،
  طاولة، ديكور البوفيه، المقاعد، أدوات المائدة، القائمة،

  قطع للديكور، غرفة التجهيز، ودورات المياه)
• خدمة تقديم الطعام شاملة توزيع الحلويات والمشروبات 

• توزيعات العرس: هدايا للضيوف
- الباقة البالتينية:

• 160 د.ك للفرد
• الحد األدنى لعدد الضيوف 300 شخص

• تصميم القاعة (القاعة الرئيسية، المدخل، الكوشة، الخلفية، الزل،
  طاولة، ديكور البوفيه، المقاعد، أدوات المائدة، القائمة،

  قطع للديكور، غرفة التجهيز، ودورات المياه)
• خدمة تقديم الطعام شاملة توزيع الحلويات والمشروبات 

• توزيعات العرس: هدايا للضيوف



فندق ومنتجع جمريا شاطئ المسيلة

احجز قاعة زفافك في فندق ومنتجع جمريا شاطئ المسيلة
بسعر حصري لحاملي بطاقة دّزه!

تفاصيل العرض:
- قاعة المسيلة (200-150 شخص):

29 د.ك للشخص، ويتضمن:
جناح واحد لمدة ليلتني للمعرس والعروس مجانًا  •

    VIP أفضل بوفيه ومشروبات  •
التصوي·ر بالفيديو والفوتوغراف  •

سعر الغرفة ثابت 100 د.ك لعائلة المعرس والعروس.  •

- قاعة بدرية (1000-250 شخص):
28 د.ك للشخص، ويتضمن:

جناح لمدة ليلتني للمعرس والعروس مجانًا  •
جناح لتجهيز العروس  •

 VIP أفضل بوفيه ومشروبات  •
•  سعر الغرفة ثابت 100 د.ك لعائلة المعرس والعروس

- جمريا سبا:
45 د.ك للشخص الواحد ألي نوع من أنواع المساج لمدة 60 دقيقة،

ويشمل الدخول المجاني إلى مرافق السبا



شركة الدعيج للمجوهرات الذهبية
تسّوقي من مجوهرات الدعيج في مجمع األفنيوز أو الصالحية

واحصلي على خصم حصري ٪50 على مجوهرات األلماس
لحاملي بطاقة دّزه!

شركة ُمبخر
تسوقي من ُمبخر، أجود أنواع العطور الشرقية والغرب¾ية

واحصلي على خصم حصري ٪25 لحاملي بطاقة دّزه.

أفرع ُمبخر:
- شرق

- مجمع 360
- مستشفى السالم

- مجمع الكوت
Melanzane by the sea -

مرزانا
مرزانا اختيارك األول لتصوي·ر وتغطية العرس بطريقة مميزة

من قبل مصوري·ن محرتفني، مع خصم ٪15 حصريًا لحاملي بطاقة دّزه!.



نيل ستيشن
Nail Station دللي نفسك في

واحصلي على خصم ٪15 على باقات بوبيان الحصرية!

تفاصيل العرض:

- باقة Pamper yourself بقيمة 76 د.ك
- باقة Glow-up بقيمة 70 د.ك
- باقة Glamour بقيمة 51 د.ك

- باقة المناسبات بقيمة 143 د.ك
- باقةPre Bride  بقيمة 316 د.ك

- باقة Bride luxury بقيمة 385 د.ك

 للحجز ومعرفة المزيد عن تفاصيل الباقات،
يرجى االتصال على 22289799

الشروط واألحكام:
- يتم الدفع باستخدام بطاقة دّزه فقط

آرتسرتي
ت·أنقي بيومك المميز مع خبرية التجميل نوره النفيسي في آرتسرتي

واستمتعي بخصم حصري ٪15! ت¾تضمن باقة العروس المميزة على
استشارة خاصة مع العروس قبل العرس، وتزود العروس أيضًا ببعض

من األدوات التي تم استخدامها.



Dazzah Card Exclusive Offers

Vowed
Customize your bride’s dazza & jewelry box for your
special occasions from Vowed and get an exclusive %20 discount!

Dazzah Lab
Create a dazza arrangement that can be used both during
the event with floral arrangements, and as a furniture piece
that is used by the bride in her home with Dazza Lab and enjoy
an exclusive %10 discount for Dazzah cardholders!



Plan your wedding from A to Z with ease of
mind with My 12 Creations exclusive packages
for Dazzah cardholders!

Offer details:
- Silver Package:
• KD 85 per person
• Minimum number of guests 300 pax 
• Venue styling  
(main hall, entrance, kosha, background, rug,center table,
buffet decoration, seating, tableware, menu, centerpieces,
powder room, and toilets)
• Catering: pass around sweets and beverages with service staff
• Wedding favors: gifts for guests
- Gold Package:
• KD 115 per person
• Minimum number of guests 300 pax 
• Venue styling  
(main hall, entrance, kosha, background, rug,center table,
buffet decoration, seating, tableware, menu, centerpieces,
powder room, and toilets)
• Catering: pass around sweets and beverages with service staff
• Wedding favors: gifts for guests
- Platinum Package:
• KD 160 per person
• Minimum number of guests 300 pax 
• Venue styling  
(main hall, entrance, kosha, background, rug,center table,
buffet decoration, seating, tableware, menu, centerpieces,
powder room, and toilets)
• Catering: pass around sweets and beverages with service staff
• Wedding favors: gifts for guests



Jumeirah Messila Beach Hotel & Spa
Book your wedding venue at Jumeirah
Messila Beach Hotel & Spa and enjoy an
exclusive discount for Dazzah cardholders!

Offer details:
- Messilah Ballroom (150-200 person):
KD 29 Per person, including:
• One suite for 2 nights for the bride and groom (free of charge) 
•  Top VIP buffet and beverage  
• Videography and photography
• Fixed room price of KD 100 for the family of the bride and groom
- Badriah Ballroom (250-1000 person):
KD 28 Per person, including:
• One suite for 2 nights for the bride and groom (free of charge) 
• Bridal suite for the bride’s preparation
•  Top VIP buffet and beverage
• Fixed room price of KD 100 for the family of the bride and groom
- Jumeirah Spa:
KD 45 per person for any kind of massage for 60 minutes,
including free access to the spa facilities



Al Duaij Jewelry
 Shop from Al Duaij Jewelry at The Avenues and
Salhia Complex and get a 50% discount on diamond jewelry
for Dazzah cardholders!

Mubkhar
Shop from Mubkhar, the finest oriental and
western fragrances and get an exclusive %25 discount
for Dazzah cardholders.

Mubkhar branches:
- Sharq
- Mall 360 
- Al Salam Hospital
- Al Kout Mall
- Melanzane by the sea

Mirzana
Mirzana is your first choice to capture and cover your
wedding in a unique way by a team of professional
photographers, with an exclusive %15 discount
for Dazzah cardholders!



Artistry
Glam up on your special day with the makeup artist
Nora Al Nafisi at Artistry and get an exclusive %15 discount!
Artistry’s unique bridal package includes a pre-wedding
private consultation with the bride and provides the bride
with a touchup kit equipped with some of the products
that have been used for the bride to keep.

Nail Station
Pamper yourself at Nail Station and get an
exclusive %15 discount on Boubyan special
bridal packages!

Offer details:
- Pamper yourself package for KD 76
- Glow-up package for KD 70
- Glamour package for KD 51
- Occasions package for KD 143
- Pre Bride package for KD 316
- Bride luxury package for KD 385

Terms and conditions:
For booking and more details on packages, please call 22289799
Payment using Dazzah card only


