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JEDDAH: KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

BRIEF OUTLINE 

 Matt Royal, hand-crafted with unique 

qualities and aesthetics is the first choice 

of many royal families within the Kingdom 

of Saudi Arabia” 

منتجات "مات رويال" المصنعة يدوًيا بمزايا 

وتفاصيل جمالية فريدة هي الخيار األول للكثير من 

السعوديةالعائالت الملكية في المملكة العربية 

PROFILE 

 Matt Royal, hand-crafted with unique 

qualities and aesthetics is the first choice of 

many royal families within the Kingdom of 

Saudi Arabia”  

منتجات "مات رويال" المصنعة يدوًيا بمزايا وتفاصيل 

جمالية فريدة هي الخيار األول للكثير من العائالت 

 الملكية في المملكة العربية السعودية 



 
 

 See their latest luxury creations fit for 

royalty at American Express World Luxury 

Expo Jeddah 2017 

تعرفوا على أحدث ابتكاراتنا الفخمة للعائالت الملكية 

أميركان إكسبريس جدة  -في معرض الفخامة العالمي 

2017 

 This is the sixth edition of the highly 

anticipated three-day event being titled 

sponsored exclusively by American 

Express. 

الحدث الذي يرتقبه  موعدنا مع النسخة السادسة من

الكثيرون والمستمر لمدة ثالثة أيام حصرًيا برعاية 

«.أميركان إكسبريس»

 The exhibition will showcase carefully 

selected luxury brands and services, from 

an impressive range of luxury categories, 

appealing to a highly discerning guest list. 

The event is strictly by invitation and VIP 

guests can expect to see subtle 

improvements as the organizers continue to 

refine the overall visitor experience and 

hospitality, both hallmarks of the American 

Express World Luxury Expo. 

فخم المعروضات من سيطالع الزوار بالمعرض أ

الخدمات والعالمات التجارية المنتقاة بعناية من 

مجموعة بديعة من الفئات والطرازات الفاخرة التي 

ستثير إعجاب ضيوفنا من أصحاب الذوق الرفيع. ال 

يمكن حضور هذه الفعالية سوى بدعوة، وسيشاهد 

كبار الزوار من ضيوفنا التحسينات الدقيقة التي 

مع استمرار حرصهم على تعزيز  أدخلها المنظمون

تجربة الزوار وضيافتهم الشاملة، فكلتاهما ركيزتان 

أميركان  -أساسيتان في معرض الفخامة العالمي 

إكسبريس.

 Those looking to attend American Express 

World Expo can request an invitation and 

pre-register online www.wlgreg.com 

لمن يتطلعون لحضور معرض أميركان  يمكن

إكسبريس العالمي طلب دعوة والتسجيل المسبق على 

    الموقع

 Following the event in Jeddah, World 

Luxury Expo will continue to Abu Dhabi in 

عقب الفعالية التي ستقام في جدة، سيواصل معرض 

الفخامة العالمي فعالياته في أبوظبي في شهر نوفمبر 



 
 

November 2017 towards an on-going 

annual signature series of events. 

في إطار سلسلة من الفعاليات السنوية  

الحصرية.

 Hashtag: #WORLDLUXURYEX  #WORLDLUXURYEX  
ENDS: 

COMPANY (NOTES TO EDITORS) 

 About World Luxury Group:  
 World Luxury Group is the corporate head 

office for the executive production team of 
the World Luxury Expo series of events 
across the Middle East and Asia. 
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