
 اعالن عن منتج غذائي قصير لجذب انتباه العمالء 

  

 بالعربية  عبارات إعالنية

 رائع مذاق شهي! وقت.  

  ن شجرة التفاح إلى كوب العصير.م •
 اقضي على الملل برقائق شيبس شهية ومقرمشة.  •
  شارك أحلى لحظاتك، شارك بسكويت..... •

  استمتع بالمذاق الشهي. ،كاكاو وحليب •
  لاير سعودي. 10رائع، استمتع بطعم مذهل، فقط ب استمتع بوقت  •
  عيش حياتك، عيش التغيير. •
  قهوتنا...غير! •
  كعك العيد من زمان...صار بين إيديك اآلن. •
  تحذير! بعض المشاهد القادمة ستؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد. •

 من دوننا، ال طعم وال مذاق.  •
 ابدأ يومك بمذاق رائع.  •
 الخيال. نحن نقدم نكهات من  •
 دائماً طازج وساخن!  •
 نحن نعرف الطبخ جيداً.  •
 رائحة مذهلة كطعمه.  •

 خبراتنا سر نجاحنا!  •
 نحن نحبك، ونقدم لك أشهى النكهات.  •
 كن سعيداً، تذوق طعامنا.  •
 تذوق طعم الفرح.  •

  



 عبارات إعالنية باإلنجليزي 

• Our Bread, Always Fresh  

 خبزنا دوماً طازج. 

• Make new friends. Eat more ....popcorn  

 اصنع صداقات جديدة تناول بوشار... 

• Are you Hungry? Don’t matter,  ......Snack is the solution.  

 هل أنت جائع؟ ال تهتم.... سناك...هو الحل. 

• .…… Chips, it’s music into your mouth.  

 رقائق شيبس.....، إنها موسيقى داخل فمك. 

• You asked, we answered. The Orginal Taste is Back.  

 أنت تسأل، نحن نجيب. الطعم األصلي عاد. 

• lets fun begins   

 دع المرح يبدأ. 

• we born for food. .نحن ولدنا للطعام  

• Say yes to tummy.  

 قل نعم للبطن. 

• Flavors that you can’t forget.  

 النكهات ال تنسى. 

• Food that melts your heart.  

 الطعام يذوب في قلبك. 

• Food that relates to your memories.  

 الطعام متعلق بذكرياتك. 

• we serve the best food.  

 نحن نقدم أفضل طعام. 

• From kitchen to your mouth.  

 من المطبخ إلى فمك. 

• This product will always keep you at home.  

 سيبقيك في المنزل.هذا المنتج  

• It's really delicious.  

 إنها فعالً لذيذة. 

• We show you the way. .نحن سندلك على الطريق  

• What is beauty?  

 ما هو الجمال؟ 



• The snack that smiles back.  

 الوجبة الخفيفة التي ستجعلك تبتسم لها. 


