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  مشاهير هوليوود يتذوقون بتيل في حفل توزيع جوائز األفالم المنتظر عالمّيا  
 عالمة التمور الفاخرة تقدم صندوق أبريز ضمن حقيبة الهدايا المخصصة للُمرشحين في حفل جوائز األوسكار  

العالم، عن   -دبي، اإلمارات العربية المتحدة   الفاخرة والرائدة على مستوى  التمور  للهدايا وعالمة  بتيل، الوجهة األولى  كشفت 
من خالل تقديم صندوق هدايا مميز    2023مارس    12كار في هوليوود بتاريخ  مشاركتها ألول مرة في حفل توزيع جوائز األوس 

يتضمن أجود أنواع التمور للممثلين والمخرجين الُمرشحين إلبراز حسن الضيافة العربي األصيل. وتتضمن قائمة الُمرشحين لهذه 
يشيل يوه وجود هيرش وأنجيال باسيت وجيمي السنة أوستن باتلر وكولين فاريل وكيت بالنشيت وآنا دي أرماس وميشيل ويليامز وم

 لي كرتيس وتود فيلد وستيفن سبيلبرج.  

وتتعاون بتيل مع عدد من العالمات العالمية في تقديم حقيبة الهدايا الشهيرة المخصصة للُمرشحين عن فئة أفضل ممثل وممثلة  
وم في هوليوود وإلضفاء لمسة مميزة على هذه  وأفضل ممثل مساعد وممثلة مساعدة وأفضل مخرج، تكريما  ألفضل وألمع النج

المناسبة االستثنائية. وتنفرد هدية العالمة بتصميم الصندوق الفاخر والمصنوع يدويا  في البيرو على يد نخبٍة من أمهر الحرفيين 
رفية العالمة ويضاهي المحليين الذين يستخدمون تقنيات خاصة لرسم التصاميم على الزجاج العاكس وتلوينها يدويا ، بما يعكس ح 

أهمية الفعالية العالمية. وتتميز هذه الصناديق الخشبية من الذهب الالمع بالنقشات المميزة واأللوان الحيوية التي تعكس تاريخ  
العالمة العريق من خالل المزج بين تصاميم األرابيسك وأساليب الفن المعاصر وتحاكي النكهة األصيلة والشهية للتمور التي  

 ها عالمة بتيل بأسلوٍب مبتكر.  تقدم

وتضم األدراج الخشبية في الصندوق مجموعة من الخيارات المنتقاة خصيصا  للمناسبة، وتشمل أصناف التمور العضوية السادة  
 والمحشوة، بما فيها التمور الفاخرة المحشوة بالمشمش لتوفر تجربة عربية راقية.  



لتصل إلى عّشاق المذاق الرائع في   1991بدأت في المملكة العربية السعودية عام    وتستكمل العالمة رحلة تطورها ونموها التي
العالم، حيث عززت العالمة مكانتها في قطاع التمور وحققت حضورا  عالميا  متميزا  في وقتنا الحاضر. وتؤكد العالمة من خالل  

 ي جميع أنحاء العالم.  هذه الشراكة البارزة سعيها لتقديم تجربة فاخرة واستثنائية للعمالء ف

 ويتوفر صندوق أبريز في جميع متاجر بتيل في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 www.bateel.com أو  bateelgourmet@للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة 

ال تعود ملكية حقائب الهدايا المخصصة للُمرشحين إلى حفل جوائز األوسكار أو إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.  
ة ليست جهة راعية أو مشاركة في تقديم حقائب الهدايا. ُيرجى من وسائل اإلعالم عدم الجمع بين حقائب الهدايا وحفل  األكاديمي

 جوائز األوسكار أو األكاديمية. 
 -انتهى-

 لمحة حول بتيل
المزروعة حصريا  بواسطة العالمة ضمن  ُتعد بتيل عالمة الهدايا الراقية والوحيدة في العالم التي تقدم منتجات فاخرة من التمور  

بيئات طبيعية ومثالية لنمو التمور. وتستخدم العالمة أساليب الزراعة المستدامة لضمان إنتاج أجود أنواع التمور الشهية والصحية  
وعا  من أفضل  بحسن الضيافة العربي األصيل وتوفر أكثر من عشرين نوالعضوية بالكامل. وتستقبل متاجر بتيل الفاخرة العمالء  

تلبي جميع بقواٍم مثالي ونكهاٍت غنية  العادية والمحشوة  التمور العضوية  األذواق والتفضيالت. وتقدم العالمة تشكيلة    أصناف 
متنوعة  من التمور العضوية والشوكوالتة الفاخرة والبرالين والبسكويت وحلوى الترافل وغيرها من المنتجات الفاخرة التي تشكل هدايا  

 ية ألفراد العائلة واألصدقاء من عشاق الفخامة. مثال
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