
 "صالة عرض نماذج جونبال في دبي"
 ا  جاندام "سفيرالروبوت العمالق بمناسبة تعيين  "نبالوجنماذج "اليابان من خالل تسليط الضوء على أبرز نقاط الجذب في 

من أواخر أكتوبر اعتبارا  محدودة فترة لهذه النماذج دبي"! يستمر عرض  2020إكسبو في  لعالقات العامة لجناح اليابانل

 دبي 2020إكسبو انعقاد معرض بالتزامن مع  2021

 

كو، -أوداجاوا، المكتب الرئيسي: ميناتوستقوم شركة "بانداي سبيريتس" المحدودة )الرئيس والرئيس التنفيذي: ناو : –طوكيو 

 2022ولغاية مارس  2021عرض نماذج جاندام البالستيكية" في دبي" اعتباراً من أواخر أكتوبر إدارة "صالة طوكيو( بـ

 2020في دبي مول وهو أكبر مجّمع تجاري في مدينة دبي في اإلمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع معرض "إكسبو 

. ونظراً لتعيين شخصية الروبوت العمالق جاندام "سفيراً للعالقات العامة 2021سينطلق في األّول من أكتوبر دبي" الذي 

دبي"، سنقوم بتعريف الناس حول العالم باثقافة اليابانية ومتعة الـ"مونودوكوري" )وتعني  2020اليابان، إكسبو  لجناح

 )أي نماذج شخصيات مسلسل "جاندام" البالستيكية(.صنع األشياء( من خالل نماذج "جونبال" باليابانية 

 

 نماذج جونبال في دبي"وصف "صالة عرض 

 

  10/1الواقف بمقياس  "جاندام"عرض تمثال  

مم(.  1800 ى)االرتفاع اإلجمالي: حوال 2-78-إكس" آر" روبوت جانداملـ 10/1س بمقيا واقفسيتم عرض تمثال 

شخصية "جاندام" ب ا  اهتمامطّوروا التجاري والذين جّمع المحليون الذين يزورون الم "جاندام" شخصية سيتمكن عشاقو

 .ووجها  لوجهالقوية عن قرب ته وجاذبيجاندام تصميم رؤية من  دبي" 2020معرض "إكسبو في 

  نبالوجنماذج "عرض"  

، بما في ذلك "جونبال"جاذبية اختبار من  "جونبال" للمرة األولىويصادفون شخصيات "جاندام" الذين األشخاص سيتمكن 

الميكانيكية التي تربط  هوتفاصيلجاندام" ـروبوت "البالستيكية، وفهم أشكال "جاندام" النظر إلى مختلف نماذج مجّرد متعة 

بتكار تخصيص النماذج البالستيكية الفضال  عن متعة ، عالم الواقعيبالالخاص بـ"جاندام" عالم الرسوم المتحركة 

 ومبتكرة.من نوعها فريدة  ت "جونبال"شخصيا

  نبالوج"ورشة عمل" 

فرصة ال هذه في إتاحة ورشة العمل ويتمثّل الهدف منمجان ا.  نماذج "جونبال"متعة تجميع اختبار سيتمكن الزوار من 

مرقمة  في المشاركة على تذكرةالراغبون . سيحصل ا  فعلينماذج "جونبال" من خالل تجميع صنع األشياء لتجربة متعة 

 على أساس أسبقية الحضور.

 دبي[ 2020إكسبو  في اليابان لجناح]سفير العالقات العامة  العمالق جاندامروبوت نموذج بالستيكي ل 

اليابان، إكسبو  لجناح]سفير العالقات العامة " 2-78-آر إكس 1/144سيتم عرض روبوت "جاندام" العمالق "إتش جي 

تعيين الروبوت "جاندام" "سفيرا  دبي[، وهو نموذج بالستيكي صّممه المصمم الميكانيكي كونيو أوكاوارا بمناسبة  2020

 دبي". 2020اليابان، في إكسبو  لجناحللعالقات العامة 

 

 في دبيلبيع الكتب "كينوكونيا" مكتبة التعاون مع 

 

دبي لفترة  2020خالل إكسبو في في دبي مول مكتبة "كينوكونيا" لبيع الكتب من المقرر أن يُعرض تمثال غاندام الواقف في 

 .2022محدودة تنتهي في أواخر فبراير 

 

متاحة  البالستيكية "جاندام"مجموعات مختلفة من نماذج ستكون حيث  كتبة لنماذج "جونبال"مالسيكون هناك قسم خاص في و

 في ]سفير العالقات العامة لجناح اليابان" 2-78-آر إكس 1/144روبوت "جاندام" العمالق "إتش جي ، بما في ذلك لشراءل

ا إماراتي ا،  147دبي[ ) 2020إكسبو  نماذج عرض "صالة بالقرب من كتبة قع المت(. في المائة 5ضريبة بما في ذلك درهم 

نماذج ب ا  اهتماميطّورون ، الذين نماذج "جونبال" في دبي ر صالة عرضتوفير فرصة لزواتهدف إلى ، و"في دبي جونبال

 .نماذج "جونبال"مشاهدة العرض أو المشاركة في ورشة العمل، لالستمتاع بتجربة شراء  بعد جونبال"ـ"



 

 بث أفالم الرسوم المتحركة جاندام في اإلمارات العربية المتحدة

 

"البذلة المتنقّلة و: جنود الحزن" 2"البذلة المتنقّلة جاندام و" 1"البذلة المتنّقلة جاندام الكاملة التي تضم الروائية سيتم بث الثالثية 

)العنوان:  الـ"يوتيوب"على "جاندام.إنفو" " في اإلمارات العربية المتحدة عبر قناة : لقاءات في الفضاء3جاندام 

https://www.youtube.com/user/gundaminfo لفترة عن "جاندام"بة الرسمية للحصول على معلومات موقع البوا(، وهو ،

 .لألفالم في أسفل الشاشة باللغة اإلنجليزيةوتبّث ترجمة . 2021ديسمبر  31أكتوبر إلى  1محدودة من 

 

ا من  دون إشعار مسبق.من رضة للتغيير ، وهي عُ 2021أكتوبر  18* المحتويات الواردة هنا دقيقة وكاملة اعتبار 

ألغراض توضيحية فقط وقد تختلف عن وهي مقدّمة . يةحاسوبات يمفاهيمية ورسوما  الواردة هنا صور * تشمل الصور

 اإلعداد الفعلي أو المنتجات.

 
 

https://www.youtube.com/user/gundaminfo

