
من االمور الرائعة في السفر ، خاصة ان عشقت تلك الرحلة ،فانك تود لو كان لدیك بعض الذكریات التسویقیة 
 الخاصة لك ولمن تحب .

ستوكھولم من المدن الرائعة للتسوق خاصة بالنسبة للمالبس ، اما الھدایا والمشغوالت الیدویة فان من االفضل 
) في ستوكھولم ، حیث تحتوي على العدید من محالت الھدایا Gamla Stan التسوق من المدینة القدیمة ( 

 والمشغوالت الیدویة .
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 التسوق في ستوكھولم

 
Shopping in Stockholm 

 

NK     مركز 



 
اما للحقائب والماركات العالمیة من 

المالبس ،وان كنت من عشاق ذلك   
فان االفضل التسوق من شارع 

 -التسوق (شارع المشاه )  
Biblioteksgatan     

 
باالضافة لكون ھذا الشارع      

لتسوق اال انھ یوجد بھ العدید من 
المطاعم والمقاھي التي تعینك على 

اخذ قسط من الراحة ومتابعة 
 تسوقك من جدید .

 
 انظر الخریطة .

 
 ونذكر اھم الماركات الخاصة بالسوید مثل ماركة .

 
1– H&M 
 

توجد لھذه الماركة فروع متعددة في المدینة ، واكبر فروعھا یقع في مركز المدینة ، وھي تحتوي على تشكیلة 
 رائعة وواسعة من االزیاء ، وباسعار مناسبة ومعقولة .
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 Biblioteksgatan    شارع  

 



 IKEAایكیا   -2 
 

البد بان ھذا االسم مرعلیك كثیر خاصة ان كنت من عشاق 
االبداع المنزلي ، لذلك یمكنك الذھاب لمشاھدة ھذا االبداع 

 في موطنھ االصلي .
 

ویوجد مركزین من المراكز الكبرى في ستوكھولم، وھي 
تحتوي العدید من السلع ، باالضافة للمقاھي وردھات 

 الطعام المتوفرة ھناك .
 

 -ونتحدث اوال عن المركز االول :
1– NK 

 .  1902ھو من افخم المتاجر في ستوكھولم  ، وقد تم افتتاحھ في عام 
 انظر الخریطة .

 
  -اما المركز االخر فھو :

2–  Åhléns City 
 

، اسعارة جیدة جدا ویحتوي على  NKھو اكبر مركز في السوید ویقع في مركز المدینة ، وھو بالقرب من مركز 
 تشكیلة رائعة من  السلع ، كما یحتوي على محل سوبر ماركت كبیر ، في الطابق االرضي  .

 انظر الخریطة .
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كذلك من المراكز ذات االبداع ویمكنك 

 -القول انھا متفردة بروعتھا :
 
 Lisa Larssonمركز  -1
 
 

واحد من اكثر المراكز التسویقیة 
المعروفة في ستوكھولم ، وھو من 
جھة اخرى ھو االفضل عند خبراء 

 الموضة ، فلن تصدق روعة المكان ، 
 
 

فیحتوي ھذا المركز على المالبس 
للجنسین ، تعود موضتھا من عام  

، فان كنت من   1970إلى عام  1930
 عشاق اللحظات الباقیة فیمكنك االستمتاع في ھذا المركز بمشاھدة العدید من الخیارات الرائعة من ذلك الزمان .

 
 وھو جید جدا لشراء الحقائب كذلك ، وجاكیتات الجلد .
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