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 خبر صحفي

 

 ريد للمعارض تُعلن عن تغيير موعد انعقاد معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي 

 2021الجهات القائمة على الفعالية تؤجل موعد انطالقها لغاية شهر أكتوبر 

 

 

كشفت ريد للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، عن تأجيل موعد  :2020سبتمبر 22أبوظبي،

 . ، في إطار حرص الشركة على صحة وسالمة كافة األطراف المعنية بالفعالية2021أكتوبر  30-26انطالق الفعالية لهذا العام حتى 

 

معرض المجوهرات والساعات وأصحاب المصلحة فيه، والتوصيات وضمن مساعيها لاللتزام الكامل بالمبادئ التوجيهية لمجتمع 

أبوظبي بوجوب االمتناع عن  -الصادرة عن السلطات الصحية في دولة اإلمارات والتوجيهات المعتمدة من قبل دائرة الثقافة والسياحة 

والساعات في أبوظبي لهذا العام،  تنظيم أّي فعاليات ضمن اإلمارة حتى إشعار آخر، قررت ريد للمعارض إلغاء معرض المجوهرات

 .والذي كان من المقرر أن أن ينطلق في شهر أكتوبر المقبل

 

اضُطررنا آسفين إللغاء : "وفي سياق تعليقه على القرار، قال فاسيل جيغالو، المدير اإلداري لدى شركة ريد للمعارض الشرق األوسط

ونُعرب عن امتناننا لعمالئنا . ت التي تلقيناها من ُمختلف السلطات المحلية المعنيةدورة هذا العام من الفعالية تماشياً مع كافة التوصيا

 ".لما قدموه من دعم وآراء بنّاءة خالل هذه الفترة العصيبة

 

  .2021أكتوبر  30و 26ومن المقرر أن تنطلق النسخة المقبلة لمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي بين 

 

واالحتفاء بشغفهم المشترك بالمجوهرات واالرتقاء  للعمل سويةمعرض المجوهرات والساعات في أبوظبي ويتطلع فريق العاملين في 

 .بالقطاع نحو آفاق جديدة

 

ويستضيف معرض المجوهرات والساعات مجموعة من نخبة العالمات التجارية في عالم المجوهرات، ما مّكنه من إرساء مكانته 

ومن  .التوجهات اإلبداعية في مجال تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة من كافة أنحاء العالمكمنصة رائدة لالطالع على أحدث 

دولة، بما فيها عالمات تجارية  25عالمة تجارية من  140من المعرض أن تُسلط الضوء على أكثر من  2021المتوقع لنسخة عام 

  .تُسجل ظهورها األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

  -نتهىا- 

 

 :لالستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع

 ريد للمعارض الشرق األوسط 

   info@JWS.ae: البريد اإللكتروني

 www.JWS.ae  :الموقع اإللكتروني
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