
 
 

يبرمان شراكة إلنشاء مجموعة جديدة من  "دي إم جي إيفنتس"وشركة  مركز دبي التجاري العالمي

 قطاعي األغذية والضيافةفي  الفعاليات العالمية

كة الجديدة مجموعة  •  في أسواق جديدة استناداً إلىمن الفعاليات التجارية واالستهالكية  متميزةستبني الشرا

 "ذا هوتيل شو" ومعرض الفنادق "جلفود"كمعرض  ،عاًما من المعارض الرائدة 30 إرث

تنظيم  مسؤوليةتولى تكشركة فرعية مملوكة بالكامل ل "كون العالمية"أسس مركز دبي التجاري العالمي شركة  •

 العالمية الفعاليات

المعرض السعودي لتصنيع المواد "و "والمشروبات لمعرض السعودي لألغذيةمن "ااالفتتاحية  الدورةستقام  •

 في الرياض 2023في يونيو " الغذائية

، وهي شركة "كون العالمية"من شركة كل : أعلنت 2022سبتمبر  6دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

دي إم جي "وشركة  ،مركز دبي التجاري العالمي ِقبلمن مختصة بتنظيم الفعاليات تأسست مؤخراً 

 عالميةمجموعة  "،ند جنرال تراستآديلي ميل "، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "إيفنتس

 من الفعاليات مجموعةلتطوير  تفاقيةاالمعلومات واإلعالم والفعاليات، عن توقيع  تتخصص في قطاع

 في قطاعي األغذية والضيافة. العالمية

السجل الحافل لمركز دبي التجاري العالمي في مجال  استناداً إلى" كون العالمية"شركة  وجاء تأسيس

منطقة الشرق األوسط ودولة اإلمارات العربية المتحدة ، والتي جعلت من تنظيم الفعاليات الرائدة

كثر منمحفظة ضم وت الكبرى. العالمية التجاريةلفعاليات ل بارزةً  وجهةً   فعالية تجارية واستهالكية 20 أ

االصطناعية التكنولوجيا واألغذية والضيافة واالستدامة والبث واألقمار  تشمل متنّوعة قطاعات تغطي

 .وغيرها والسيارات وتنمية المواهب والترفيه البحري

كةطلق نت، سالعالميةوكخطوة أولى نحو التوسع في األسواق  المعرض " من خالل تنظيمة الجديد الشرا

 20في الرياض في الفترة من  "المعرض السعودي لتصنيع األغذية"و "السعودي لألغذية والمشروبات

ً  سيكونان حيث، 2023يونيو  22إلى  العالمة التجارية ، "جلفود" الخليج لألغذية معرضمن  جزءا

 .العالم على مستوىالمأكوالت والمشروبات  قطاع فياألكبر  المرموقة



 
 

في سبتمبر  "ذا هوتيل شو السعودية" العالمة التجارية لمعرض الفنادق في السعودية تعديلسيتم و 

لية لشركة االح فعالياتكما ستدخل ال. والديكورات الداخلية والتموينلتشمل أسواق الضيافة  2023

كةتحت مظلة والفنادق في جنوب إفريقيا  الخاصة بصناعة األغذية "دي إم جي"  .ةالجديد الشرا

كة،وفي تعليقه على  كة  ستفتح هذه": "دي إم جي"قال مات دينتون، رئيس شركة  هذه الشرا الشرا

األغذية  قطاعالفعاليات الرائدة في الطريق أمام  "كون العالمية"و "دي إم جي"المبرمة بين 

بعد . فالفنادق والضيافة قطاعفعاليات  سلسلة منو  عالميةبنية تحتية  لالستفادة منوالمشروبات 

 "دي إم جي"رؤيتنا في  باتت بشكل كبير في السنوات األخيرة، والعالميةأن نمت عملياتنا اإلقليمية 

 ."في المنطقة الكبيرةفرص النمو  تجاه "كون العالمية"رؤية مع تتالقى 

كز تمّيز في أصبحت ": دينتون وأضاف األغذية والفنادق والضيافة وستظل  قطاعاتفعاليتنا الرائدة مرا

 تمثل بوابة إلى المنطقة بشكل عام".

يتمحور تركيزنا حول ": "كون العالمية"، الرئيس التنفيذي لشركة تريكسي لوه ميرماند تقال امن جهته

ناشئة. السواق األاألغذية والمشروبات من الوصول إلى قطاع في  عمالئناأسواق جديدة وتمكين  دخول

 االستفادة من شبكة المعارفخبرات وال من تبادل "كون العالمية"و "دي إم جي" التعاون سيمكنهذا 

األغذية  قطاعاتالخاصة بفعاليات التكمل بعضها بعضاً إلنشاء مجموعة من  التي تجاريةالعالمات الو

 "المناطق الجغرافية المستهدفة. في كبيرةالتي توفر فرًصا والفنادق والضيافة و

المزيد من القيمة توفير  في سبيلمًعا  "كون العالمية"و "دي إم جي" دبي، ستعمل نطاق خارجو

السيما وأن الشركتين لعمالء ل اً موثوق اً عالمي اً شريك حيث ستشكل الشركتان مجتمعتان، املعمالئه

 متميزة.مهنية  بخبرات وكفاءات تتمتعان

 -انتهى  -

  ”كون العالمية“نبذة عن 

مملوكة بالكامل لمركز وال وإحدى الشركات التابعةمستقلة  فعالياتهي شركة  ”العالميةكون “شركة 

وترمي رسالة . العالمي المستوىعلى  الفعالياتتنظيم وإدارة  بهدف تأسست ،دبي التجاري العالمي

وقد للصناعات واألسواق التي تعمل فيها.  ”اتصال ال حدود لهاسبل إنشاء “إلى  ”كون العالمية“شركة 

إدارة في مجال عاًما  40 والذي يبلغمركز دبي التجاري العالمي  إرث استثمار والبناء على ئت بهدفنشأ



 
 

في منطقة الشرق األوسط وشمال  فرص قطاع المؤتمرات والفعاليات مستقبالً تعزيز و الفعاليات 

قوية  عملتبني عالقات  ومؤثرةتجارب حية  ”كون العالمية“ وفي هذا اإلطار، توفر. وجنوب آسياإفريقيا 

 التجاريةفعاليات المجموعة الواسعة من ال مستفيدة منخلق الفرص وتحفز النمو االقتصادي، تو 

التكنولوجيا كالتي تغطي قطاعات متعددة االستهالكية التي يقيمها مركز دبي التجاري العالمي وو

 ت وتنمية المواهب والترفيه البحري.واألغذية والضيافة واالستدامة والبث واألقمار الصناعية والسيارا

 ”إيفنتس دي إم جي“نبذة عن 

من أبرز الشركات المختصة بتنظيم الفعاليات التجارية ونشر  ”دي إم جي إيفنتس“تعد شركة 

ويقع مقرها الرئيسي في دبي، بدولة اإلمارات العربية  1989المجالت التجارية. تأسست في عام 

التي تعد ، أند جنرال تراست ذ.م.مكة بالكامل لمجموعة ديلي ميل المتحدة، وهي شركة فرعية مملو

كبر الشركات اإلعالمية في المملكة المتحدة بإجمالي إيرادات  إحدى  بلغ حوالي مليار جنيه إسترليني.يأ

فعاليات. وفي هذا الإلى تسريع مزاولة األعمال من خالل تنظيم  ”دي إم جي إيفنتس“تهدف رسالة 

المعارض التجارية نقطة محورية، تدعمها المؤتمرات االستراتيجية وورش العمل السياق تمثل 

 المطبوعات ذات العالقة.مدة وملتقيات التواصل والمعت  

كثر من  ”دي إم جي إيفنتس“تنظم  كثر من  25فعالية في  80أ  زائر 425,000دولة، وتستقطب أ

فعاليات الرائدة في قطاعات الفنادق كل عام. وتشمل محفظة منتجات الشركة العديد من ال وعارض

 والضيافة والديكورات الداخلية والطاقة والبناء.

ً نمو محققةً عملياتها  نطاق ”دي إم جي إيفنتس“ عتّس و قد و ً ملفتا من خالل إطالق الفعاليات  ا

بما يناسب كل  تنظيم الفعالياتومن خالل  المكملةالمشروعات واالستحواذ االستراتيجي على 

 .منطقة


