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منذ عام 2013، نظمت مجموعة الفخامة العالمية 9 معارض عالمية ناجحة في منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي، كما كان أول ظهور آسيوي لها في كوريا، وتستضيف مجموعة الفخامة العالمية أكثر الفنادق الفاخرة 
فقط والتي تعتبر عالمات تجارية فاخرة ورائدة في العالم وذلك في حدث لمدة 3 أيام للعمالء أصحاب الثروات 
الخاصة، فال يوجد حدث آخر غير ذلك يجلب العالمات التجارية الفاخرة إلى المشترين المخصوصين بأعلى 

تركيز في منطقة الشرق األوسط وغيرها.

سلسلة  ــدأت  ب أن  «منذ  جاكسون:  بــول  ويقول 
الفخامة العالمية، وقد اكتسبنا مكانة متميزة بين 
الرائدة  الفاخرة  التجارية  العالمات  العديد من 
في العالم منذ ذلك الحين، فإن هدفنا هو الجمع 
بين العديد من السلع الفاخرة والخبرات للعمالء 
للسلسلة  الرئيسية  القوة  وتتمثل  تميزاً.  األكثر 
ما  غالباً  والــذي  الفاخرة،  المعارض  في مجال 
حيث  العارضون،  قبل  من  الضوء  عليه  ُيسلط 
جميع  مــن  العمالء  مــع  للتفاعل  فرصة  يعتبر 
القطاعات التجارية الفاخرة األخرى، ما يسمح 
العمالء لجميع  بتوسيع نطاق وصول  للشركات 
الفروع الفاخرة، ونحن فخورون جداً للتأكيد على 

أن فندق ريتز - كارلتون الذي تم إفتتاحه حديثاً 
في جدة هو المكان المضيف لمعرض الفخامة 
العالمي أمريكان اكسبريس من 4 إلى 6 أكتوبر 

.«2017
الــســادس لمعرض  الــحــدث هــو  وسيكون هــذا 
الفخامة العالمي أمريكان اكسبريس في المملكة 
ثالثة  لمدة  سيستمر  حيث  السعودية،  العربية 
أيام من 4 إلى 6 أكتوبر 2017، حيث سيعرض 
بدعوة  الفاخرة  المنتجات  من  واسعة  مجموعة 

خاصة.
أمريكان  العالمي  الفخامة  مــعــرض  ويعتبر 
تميزاً  الــمــعــارض  أكــثــر  مــن  بــجــدة  اكسبريس 

كبار  من  العديد  فيه  يشارك  حيث  العالم،  في 
العالية  الثروات  وأصحاب  المهمة  الشخصيات 
المعرض  الــراقــي، وسيقدم  الــحــدث  فــي هــذا 
بعناية  المختارة  والخدمات  التجارية  العالمات 
والذي  الرفاهية  فئات  من  رائعة  مجموعة  من 

سيستمتع بها قائمة الضيوف المميزين.
ويقول بول: «إن فريق معرض الفخامة العالمي 
أمريكان اكسبريس بالكامل فخور للغاية لتوقيع 
أول حدث تجاري كبير مع فندق ريتز - كارلتون 
المهيب بجدة، المكان بال شك واحد من أرقى 
األماكن في العالم حيث يتجاوز التوقعات من قبل 
عمالئنا وضيوفنا، إنه لشرف لنا أن نعمل بشكل 
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وثيق مع فندق ريتز - كارلتون جدة الستضافة 
حدث سنوي من الطراز العالمي».

وأما سامي الناطور، رئيس التسويق والعالقات 
العامة بأمريكان اكسبريس في المملكة العربية 
السعودية فيقول: «هذا العام نحن متحمسون حقاً 
لتوسيع معرض الفخامة العالمي إلى فندق ريتز - 
كارلتون الجديد بجدة، إضافة إلى المعرض الذي 
يقام سنوياً في فندق ريتز - كارلتون بالرياض، 
لعمالء  سنقدم  الــريــاض،  في  الــســادس  فللعام 
الكارت لدينا القدرة على الوصول إلى األشياء 
المتميزة في تصميمها وحرفتها والتي تكمل نمط 
حياتهم المتطورة من خالل خلق حدث متخصص 

في جلب الحياة بشكل أفضل وتزويدهم باألشياء 
الفاخرة والجيدة والحرفية التي ستكون متاحة 
ألولئك األفراد الذين يرغبون إضافة أشياء لما 

تبقى لديهم».
لفندق  العام  المدير  فيوال،  برنارد  السيد  أمــا 
ريتز - كارلتون فعلق قائالً: «يسرنا أن نستضيف 
معرض الفخامة العالمي أمريكان اكسبريس كأول 
كارلتون   - ريتز  لفندق  رئيسي  تجاري  معرض 
الجديد في جدة، حيث يقدم الفندق أماكن إقامة 
فاخرة وأطعمة مستلهمة من المناطق المحيطة. 
يقع فندق ريتز - كارلتون عند بوابة مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وعلى بعد دقائق فقط من الحي 

التجاري في وسط المدينة، حيث يعتبر ريتز - 
لمعرض  المثالي  المكان  هو  جدة  في  كارلتون 

الفخامة العالمي أمريكان اكسبريس».
من  السادسة  النسخة  جدة  مدينة  وتستضيف 
الحدث المرتقب الذي يستمر ثالثة أيام تحت 

رعاية حصرية من قبل أمريكان اكسبريس.
وقد أعلنت أمريكان اكسبريس مؤخراً أنها قدمت 
رعايتها للمعرض العالمي الفاخر، الرياض وجدة 
حتى عام 2018 (مجموع 6 سنوات منذ التوقيع 

األول عام 2013).
العارضين  مــن  مختارة  مجموعة  يلي  وفيما 

لألحداث القادمة في جدة وأبو ظبي:
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شركة جبل عمر للتطوير 
نحن فخورون باإلعالن عن فرصتنا لنكون جزءاً 
من أفضل فرصة لالستثمار العقاري. قم بتأمين 
تصنيفها  يتم  التي  بك  الخاصة  الفندق  شقق 
دولياً، هذه فرصة  بها  والمعترف  نجوم  فئة 5 
لتسجيل  ســواء  المالك  أو  المحترم  للمستثمر 
وتستمتع  إمتالك شقة مخدومة  في  اهتمامهم 

باالستثمار الخاص بك
معوض مجوهرات معوض

في  عرضها  سيتم  التي  المجموعات  أبــرز  من 
دايموند  ريبل  دايموند  «تربيل  القادم  الحدث 
سيوت»، والذي يذكرنا بسنوات هوليوود الذهبية، 
حيث يتجلى ذلك في 3 صفوف رائعة من الماس 
الذي يظهر بأناقة، ومع جاذبية هذا المنتج الالمع 
فأن تربيل دايموند ريبل مناسب لمحبي الماس 

الحقيقي بشغف ونعمة لجميع األشياء النقية.
مجموعة فنادق ومنتجعات جي إيه

مجموعة الضيافة الدولية، فنادق ومنتجعات جي 
الهندي،  المحيط  الرفاهية في  إيه ستقدم لك 
جي إيه مانافارو، جزر المالديف ومنتجع الجزيرة 
لقضاء  أماكن  لك  لتوفر  وسيشيل.  الساحرة، 
عطلة ممتعة، حيث يمكن للضيوف تجربة مزيج 
الفريدة من «هيرتفيلت  التجارية  العالمات  من 

هوسبيتاليتي»، و»كاجوال لوكسوري».
تشيلسي كريك 

تشيلسي كريك يقدم لك مدينة معاصرة للعيش 
لك  تخلق  حيث  بالماء،  ومحاطة  بسالم  فيها 

طريقة مختلفة للحياة.
كريستال سكاي برايفت تور جيت

العالم،  في  جوالة  خاصة  طائرة  وأوســع  أكبر 
التفاصيل  عــن  ــرأت  ــ ق ــد  ق تــكــون  أن  فيمكن 
التي  آر  إل   777-200 لبوينغ  المخصصة 
كسبت بالفعل أرض جديدة في صناعة الطيران 
فخمة،  بياضات  مع  مقاعد مسطحة  الفاخرة، 
تليفزيونات مسطحة اتش دي 26 بوصة في كل 
مقعد، وحتى الحمامات عبارة عن مساحة أنيقة 
والمرونة  الحرية  بإكتشاف  قم  السحاب.  فوق 
الرئيسية  لمناسبتك  تخطط  عندما  الكاملة 

القادمة أو اإلحتفال مع كريستال سكاي. 
كريستال كرويسس

فاز كريستال  في كل عام وألكثر من 20 عاماً 
كرويسس بلقب األفضل في العالم، وهي الجوائز 
اإلبتكار  العالمية.  السفر  تمنحها مجالت  التي 
المعايير  باستمرار هي  والتحسن  والديناميكية 
التي تسير عليها، وتوفر كريستال مساحة أكبر 
من التسهيالت على متنها، فوسائل الترفيه أكثر 

تنوعاً وبجودة أعلى مما كنت تتوقع.
ادريسس ريسدينسس جوميرا ريزورت آند سبا 

شاطئ  على  الفاخرة  المعيشة  قسط  اكتشف 

البحر في قمة جوميرا بيتش وواك في مرسى 
دبي، فنادق ومنتجعات ادريسس تقدم تطور فريد 
المعمارية  األناقة  من  رائع  مزيج  وهو  وجديد، 
مع نمط الحياة الطبيعي في قلب المدينة على 
شاطئ البحر، مما يحول شاطئ جوميرا الرائع 

يلوح في األفق إلى األبد. 
آستون مارتن

فانتاج جي تي 8 لديها كثافة وخفة في الحركة 
ونشأت وسط حرارة المنافسة، ويتكون من ألياف 
الكربون خفيفة الوزن، ولها شكل مميز لتحقيق 

الكفاءة الهوائية في نهاية المطاف.
مات رويال

فاخرة  ومــراتــب  مفروشات  رويـــال  مــات  تقدم 
وعالية الجودة للسوق المحلي وأيضاً في جميع 

أنحاء الشرق األوسط.
وان بالك فرايرز

لحظات  تقدم  ادريــســس  ذا  ومنتجعات  فنادق 
وان  التايمز،  نهر  من  وذكريات  وجديدة  فريدة 
بالك فرايرز والذي من المقرر أن يصبح منارة 
للتألق المعماري، إرتفاع المبنى يصل لـ50 طابق 

ومصممة من قبل الحائز على جائزة سيمبسون 
هاو للعمارة.

مايسون ديس فليورس
فــي مــايــســون ديـــس فــلــيــورس تــوجــد التقاليد 
الفرنسية من المعرفة واألناقة التي ال تزال كما 
هي ويتم نقلها بثقة من قبل فريق زهور محترف 
للغاية فتتميز باإلبداع والقدرة واإلحساس الذي 
استطاع  السحر  طريق  عن  فقط  لــه،  مثيل  ال 
الخبراء لدينا أن يعطوا الحياة ألحالمك البراقة 

والعاطفية.
رفاهية اليابان

مجموعة من النظارات المرصعة بالماس، قطع 
أزياء مصممة بشكل مضئ وفريد، «األومبل» وهو 
الشجر  أوراق  أعلى  باستخدام  مشتق  تصميم 

الذهبية جودة.
ذا رويال اتالنتيس

ويقع على هضبة النخلة بجانب منتحع أتالنتس 
تعريف  يمثل  اتالنتيس  ــال  روي ذا  فــإن  الفريد، 
الفخامة في دبي ويوفر تجربة حياة متطورة من 

العمارة الدرامية.
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فيفيندا فيالس
حسن  بها  زادت  ــط،  األوســ الــشــرق  قلب  فــي 
فيفيندا  فيالت  تتنشر  ــرت،  وازدهــ الضيافة 
وتم  بالرياض،  رئيسية  مواقع   4 في  ـــ110  ال
األساليب  مــن  متنوعة  بمجموعة  تصميمها 
واألحجام لتزويد الضيوف الكرام بأقصى قدر 

من الخصوصية والراحة والخدمة.
تسال 

ذا تيسال موديل اكس هو األكثر أماناً، األسرع 
التاريخ،  في  قــدرة  ذات  رياضية  مركبة  وأكثر 
فتتميز بطراز دفع رباعي وبطارية 100 كيلو 
واط في الساعة وتسير مسافة 565 كيلو متراً، 
ويحتوي الموديل اكس على مقاعد واسعة لـ7 
إنها سريعة  بالغين وجميع معداتهم.  أشخاص 

بشكل مثير لإلعجاب.
معرض سيوف سيودو

وهو مرخص من قبل رئيس وزراء اليابان، حيث 
اليابانية  السيوف  مصادر  من  سيودو  يعتير 
ذلك  في  بما  لإلعجاب،  ــارة  إث األكثر  الــنــادرة 

سيوف الساموراي رينون، وكاتانا.

إهاناغ 184
إلى  تصل  العالم  في  تحلق  أجــرة  سيارة  أول 
اكسبريس  أمريكان  العالمي  الفخامة  معرض 
في جدة، ففي نهاية المطاف يمكنك الحصول 
لإلنتقال  بك  الشخصية  الطيران  وسيلة  على 
المقبل  مــوعــدك  إلــى  للذهاب  وســالم  بــأمــان 
بعيداً عن حركة المرور واإلزدحام. وتسمى أول 
سيارة أجرة تجارية تحلق ذاتيا في العالم إهاناغ 

 .184
الغواصة الشخصية جابانغ

األداء  عالية  الخاصة  الغواصة  هــي  جابانغ 
لقضاء وقت الفراغ، وقد أخذت مجموعة أموزا 
أكثر من 20 عاماً من مفهوم التنمية. بالتعاون 
مشروعات  من  اليبابانية  التنمية  موظفي  مع 
ومناورة  عالية  سالمة  حققنا  فقد  سي،  ديب 
ممتازة. وقد تم تصميم جميع المكونات واآلالت 
اليابانية  التكنولوجيا  تنتجها  والتي  هندسياً 
بشكل تام وكامل من قبل المحترفيين اليابانيين.

البرج الذهبي
سوليدير  ستقوم  التوالي،  على  الثالثة  للسنة 

انترناشيونال بتقديم البرج الذهبي في معرض 
ومن  اكسبريس.  أمريكان  العالمي  الفخامة 
من  قريدة  تجربة  المشروع  يقدم  أن  المقرر 
نوعها في المعيشة، ويضم لوبي رئيسي مميز 
إلى  باإلضافة  أمتار،  يبلغ 9  مرتفع  مع سقف 

مميزات المياه التي توفر الشعور بالراحة. 
وباإلضافة إلى الحدث الذي سيقام في جدة، 
الرياض  في  العالمي  الفخامة  معرض  سيقام 
العام القادم وسيتواصل في أبو ظبي في نوفمبر 
ليواصل   (1 الفورموال  سباق  (خــالل   2017

سلسلة األحداث السنوية المستمرة.
وال يزال الشرق األوسط عنصر حاسم في النمو 
فتحت  وقد  العالمي.  الترف  لسوق  المستدام 
المنطقة إمكانات نمو مثيرة لالعبين الرئيسيين 
في الصناعة وال تزال وجهة رئيسية لمجموعة 

واسعة من العالمات التجارية الفاخرة.
معرض  لحضور  يتطلعون  الذين  ألولئك  يمكن 
طلب  اكسبريس  أمريكان  العالمي  الفخامة 
www. على  اإلنترنت  عبر  والتسجيل  دعــوة 

.world-luxury-group.com




