
 

 
 

نوفو سينماز تفتتح صالة عرض من طراز آيماكس الليزري بتصميم عصري في آي إم جي عالم من 
 بدبيالمغامرات 

 

المنطقة والحائزة على  افتتحت "نوفو سينماز"، عالمة سلسة صاالت السينما األكثر ابتكاًرا في :2019 مارس 14دبي، 
 "آي إم جي عالم من المغامرات" بدبي. جوائز عدة، صالتها الجديدة فائقة العصرية في منطقة

وتقدم نوفو سينما لروادها في الموقع الجديد شاشات عرض من طراز "آيماكس" بنظام الليزر والتي تعد األكبر من نوعها 
 في دبي مع تصميم عصري ُمبهر ورائد في عالم السينما على مستوى المنطقة العربية. 

 
شاشة عرض مجسدة روعة التصميم في أبهى أشكالها لتنقل الحضور إلى عالم مختلف ورائع. وتتميز  12 الصالة تضمو 

آالف متر وبألوان خاصة  5على امتداد أكثر من  LEDالصالة الجديدة بتصميم عصري إذ استخدم فيها إضاءة من نوع 
 بنوفو سينماز باإلضافة إلى إضاءة مرايا على طول الحائط.

 
الردهة بحد ذاتها مكاًنا يستحق الزيارة بينما توفر تجربة آيماكس بنظام الليزر، ثالث شاشات مخصصة لكبار كما تشكل 

نجوم الشهيرة من نوفو. كما تتوفر صالة خاصة مع قائمة طعام مميزة وخدمة الخادم الشخصي،  7الشخصيات مع خدمة 
ائل الراحة تضم وسائد وبطانيات، لعيش تجربة مريحة باإلضافة إلى مقاعد جلدية قابلة لالنحناء مع مجموعة من وس

 فاخرة. 
 

سينما متعددة األغراض، مما يجعلها المكان المثالي لعقد اجتماعات الشركات  من نوفو سينمازاألحدث وتوفر الصالة 
 واالجتماعات عامة.

 
قناة مع قنوات جانبية وأخرى فوق الرأس توفر نطاًقا ديناميكًيا أكبر  12كما تتميز تجربة الجديدة بتقنية الصوت ذات الـ 

  ودقة لتجربة صوتية غامرة. 
وحول االفتتاح، قالت ديبي ستانفورد كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لشركة نوفو سينماز: "كان مصدر إلهامنا لهذا الموقع 

د الفريد هو نقل ضيوفنا إلى واقع جديد أو عالم آخر ُمبهر. نحن نؤمن حًقا أن هذه السينما المدهشة ستتيح لهم عيش الجدي
نحن  ،VIPوخدمة وتصميم مذهل ومأكوالت ومشروبات متنوعة مع أكبر شاشة آيماكس بنظام الليزر في دبي،  -ذلك 

كما أننا ممتنون جًدا لدعم شركائنا في "آي إم جي عالم من  واثقون من تقديم تجربة سينمائية ال مثيل لها من قبل.
 ".المغامرات" الذين أتاحوا لنا مواصلة مسيرتنا في تخطي الحدود التقليدية في التصميم والتجربة السينمائية



 

 
الدخول إلى المنتزه ويستطيع رواد األفالم بعد مشاهدة نجومهم المفضلين على الشاشة الكبيرة، شراء بطاقة خاصة تتيح لهم 

 .الترفيهي

 لمزيد من المعلومات حول نوفو سينما بما في ذلك أوقات عرض األفالم، يرجى زيارة الموقع االلكتروني:
imax-dubai-img-https://www.imax.com/theatres/novo 

 -انتهى-

 

 Novoأو عبر تحميل تطبيق    www.novocinemas.comمزيد من المعلومات حول نوفو سينماز عبر الموقع ل
Cinemas 

 كما يمكنكم االطالع على أحدث األخبار واإلعالنات الخاصة بنوفو سينماز من خالل مواقع التواصل االجتماعي التالية:

  NovoCinemasUAE@ إنستاجرام:

  NovoCinemasUAE@ تويتر:

  Novo Cinemasيسبوك: ف

  www.youtube.com/user/NovoCinemasيوتيوب: 

 

 

 

http://www.novocinemas.com/
http://www.youtube.com/user/NovoCinemas

