
 في الشرق األوسط يةالتوسع تهماستراتيجيفي دبي لدعم تفتتح  دوم""تري
 

ة، مكتبًا لها في دبي في دولة يالعالم لعود ألسواق العطورا دهن،المجموعة الفاخرة في تصنيع وتوريد تريدومافتتحت مؤخرا 
للتوزيع  الستراتيجة التوسع في أسواق العطور عالميًا. إن المكتب المتواجد في دبي سيكون مركزاً االمارات العربية المتحدة دعمَا 

 .و لخدمة العمالء في منطقة الشرق األوسط
 

تفتخر بنموذج عمل فريد من نوعه  تريدوم: " تريدومالرئيس التنفيذي لمجموعة  -أندرو ستييل  الدكتوروفي هذا السياق صرح 
مستويات البيع بالجملة  مختلفعلى ا ، وصواًل إلى بيعهن ننتج المواد الخام الخاصة بنايمتلك سلسلة كاملة من األصول. ونح

لتصنيع المنتجات وفقًا لمتطلبات العمالء. العود. باإلضافة إلى ذلك، قدمنا خدمة البطاقة البيضاء  دهنوالتجزئة لكافة منتجات 
اإلنترنت ومن مواقع باع عبر الفاخرة باالضافة الى مجموعة مستحضرات تجميل ت   "دار العود"قناة البيع الرئيسية لدينا هي  إنَ 

 خالل المعارض التجارية التي تقام في المنطقة."

 

على المستوى العالمي في ، ارتفع مستوى الشركة استراتيجية مبتكرة من التحضير الدقيق والتقيد الصارم لوضع عديدة سنوات بعد
 للشركة تسمح الممارسات هذهإَن ": في هذا السياق يلستي الدكتور قوعلَ . جميع جوانب اإلنتاج، والبحث وتطوير المنتجات

 ."العود زيت وتوريدتصنيع  مجال في الرائدة العالمية الشركاتأهم  من واحدة باعتبارها االستدامة في التطور

 

 األوسط الشرق منطقة في الينفعَ  ركاءوش   لينمؤهَ  عينموزَ من االستراتيجية المتَبعة، تعمل الشركة على تعيين رئيسي كجزء 
 تأميننهدف الى  4102 –الفاخرة. في هذا العام  "العود دار" الرئيسية من منتجاتها على المتزايد طلبلل وذلك نظراً  العالم وحول

ياهمحيث  اطً ناش موَزعاً  عشر اثني عن يقل ال ما  ."العود دار" منتجات نطاق توسيع على نعمل وا 
 

 :للحصول على مزيد من المعلومات عن أعمال تريدوم، قم بزيارة الموقع التالي

www.treedom.com   
   

 ولمزيد من االستفسارات

 .. ـ المسئول التنفيذي للعالقات العامةساريونا هنسريكيت 

 ( )تايلند 117744037200)دبي( ،  11360 29710630:هاتف

  sarunya.h@treedom.com:بريد الكتروني
 

 مالحظات للمحررين

 L.L.C دوم، الشرق األوسط للتجارة العامةتري

البيع دوم، الشرق األوسط للتجارة العامة تقع في مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. وهي الذراع الرئيسي لعملية تريإن شركة 
  .دوم الشرق األوسطوالتوزيع لمبيعات شركة تري

 ، برج التجارة الدولية، مجمع برج خليفة، دبي316: مكتب العنوان

  )دبي(  11360 29710630:هاتف
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