
28-30 October 2021

التقرير الختامي



برعاية كريمة  من صاحبة السمو الملكي األميرة/
ريما بنت طالل بن عبدالعزيز آل سعود حفظها الله

وتشريف رئيسة لجنة سيدات األعمال بغرفة الرياض
األستاذة/ عبير الحوقل



افتتاح المعرض

كل الشكر والتقدير لألستاذة/ عبير الحوقل
-رئيسة لجنة سيدات األعمال بغرفة الرياض-

على رعايتها لكلمة افتتاح المعرض



رعاة المعرض



تكريم الراعي البالتيني

مستشفيات دلة



تكريم الراعي البالتيني

IPSEN



Zoz lashes

تكريم الراعي البالتيني



مستشفى دار الشفاء

تكريم الراعي الماسي



A Clinic

تكريم الراعي الذهبي



مجمع عيادات الدكتورة إيمان العبرة

تكريم الراعي الذهبي



البدر للبصريات

تكريم الراعي الذهبي



مجموعة الصالحية Touch Dental & Derma Clinic

تكريم الراعي الفضي



Advance Medical

تكريم الراعي الفضي

December Salon



عيادة كير

تكريم الراعي الفضي

Russian Nails



Diva fitness

تكريم الراعي الفضي

La bella Clinic



الرعاة اإلعالميين للمعرض



مشاركين المعرض



مقتطفات من المعرض



مقتطفات من المعرض









اإلسم اإلسم

األميرة / هاجر سعادة المستشارة/فاطمه الشريف

االستاذة/ منال الشريف الفنانة/ ليلى اسكندر

األميرة/ هند آل سعود االستاذة/ خديجه الوعل

الكاتبة/ نوره بنت عبدالعزيز  االستاذة/ ايمان الرجب

األمير/ محمد بن عبدالرحمن آل سعود الممثلة/ مروى محمد

األميرة/ هيفاء الجريس االستاذة/ نوال الشريف

 الممثلة/ اميره محمد األمير/ عبداإلله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

 مساعد األمين العام لالتصال المؤسسي والتسويق في
غرفة الرياض/ خالد العمر

االستاذة/سلوى الشريف

رئيس االتصال المؤسسي في وزارة الصحه بندر المسعود مديرة فرع بنك االنماء/ هيفاء المطيري

المذيعة/ خديجه الوعل )قناة االخبارية)  االستاذة / شروق القحطاني

الدكتور/ محمد الغندور األميرة/ عبير بنت هذول ال سعود

أبرز الحضور



اإلسم اإلسم

المشهورة/ غاده الطخيم المشهورة/ شوق القحطاني

اإلعالمي/ وسيم الفايز المشهورة/ شروق ايمن

المهندس/ نايف البقمي المشهورة/ مرام الحربي

ايفنت الرياض المشهورة/ زينب الخليفة

اليف الرياض المشهورة/ مريم الخليفة

بندر بن نواف المشهورة/ نورة الخليفة

الالعب/ محمد الشهلوب الممثلة/ اميره محمد

الوان الرياض  المشهورة/ لولو البديوي

المهندس/ وليد المشيط ريما ديرما

االعالمية/ سلوى الحربي كبير المذيعين/ سليمان السالم

الدكتور/ فارس السهلي الدكتور/ محمد القحطاني

الدكتور/ احمد بابعير  المهندس/ طارق القصبي

االستاذ /سعود الرقراق المهندس/ عبدالعزيز الوهيبي

أبرز الحضور



زوار المعرض

 اإلحصائيات:
وصل عدد الزوار إلى 12 ألف لثالثة أيام.

 اليوم األول

3230

 اليوم الثاني

4385

 اليوم الثالث

زائر5010  زائر
زائر



تغطيات المشاهير للمعرض

المشهورة/ مرام الحربي المشهورة/ شروق أيمنالدكتور/ محمد القحطاني المشهورة/ زوزو الخليفة



تغطيات المشاهير للمعرض

اإلعالمي/ وسيم الفايز الدكتور/ محمد الغندورالممثلة/ أميرة محمدالمشهورة/ نورة الخليفة



تغطيات المشاهير للمعرض

الدكتور/ فارس السهلي المشهورة/ خياليةالمذيع/ سليمان السالمالمشهور/ بندر بن نواف



تغطيات المشاهير للمعرض

المشهورة/ لولو البديوي المشهورة/ مريم الخليفة المشهورة/ شوق القحطاني



أخبار المعرض في الصحف
الورقية واإللكترونية



موقع عين العالمصحيفة الرياضصحيفة سهمموقع عين الرياض



 صحيفة صوت
المواطن

موقع عين الرياضصحيفة الرأيصحيفة الرياض



 صحيفة صدىصحيفة الحدثصحيفة أوان
اإللكترونية

صحيفة المستهلك



صحيفة الرأيصحيفة الرياضصحيفة أقالم العالمصحيفة األخبار



 صحيفة صدى
اإللكترونية

صحيفة أقالم الخبرموقع عين الرياضصحيفة الحدث



صحيفة أقالم الخبرصحيفة سهمصحيفة الرياضصحيفة األخبار



صحيفة عين العالمصحيفة الرأيصحيفة الخبر نيوزصحيفة المستهلك



إعالنات ترويجية للمعرض









 كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من
 ساهم وشارك في نجاح المعرض من

رعاة ومشاركين

 كل الشكر والتقدير والعرفان لكل من
 ساهم وشارك في نجاح المعرض من

رعاة ومشاركين



 المنظمــــون والمسوقون
Mobile: +966 55 684 4454
E-mail: info@goldengoal.sa
www.goldengoal .sa


