








جلــوري إيفنــت )Glory Events &Tours( أحــد فــروع مجموعــة الشــواف 

العالميــة والتــي تأسســت عــام 1979م ، ولهــا خبــرة طويلــة فــي تنظيــم 

المناســبات والرحــات والدعايــة واإلعــان.

 فــي جميــع 
ً
 مــع النهضــة الكبــرى التــي تشــهدها المملكــة حاليــا

ً
تماشــيا

جلــوري  قامــت  فقــد   ، والترفيــه  الثقافــة  قطاعــي   
ً

وخاصــة المجــاالت 

فــي  المشــاركة  يســتهدف  متكامــل  برنامــج  بإعــداد   -  
ً
إيفينــت –مؤخــرا

صناعــة أحــداث وفعاليــات ترفيهيــة وثقافيــة بمســتوى عالمــي ، فــي 

جميــع مــدن المملكــة خــال الســنوات القادمــة. 

ووقعــت  شــراكات  عــدة  إيفينــت(  )جلــوري  عقــدت  فقــد  ذلــك  لتحقيــق 

مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن الفــرق والمجموعــات العالميــة والعربيــة 

والموســيقية  المســرحية  والعــروض  األدائيــة  الفنــون  فــي  المحترفــة 

الغيــر تقليديــة ، والتــي تتمتــع بجمهــور عريــض علــى مســتوى العالــم ، 

وتقــدم عروضهــا فــي عواصــم ومــدن العالــم الكبــرى.

تفخــر )جلــوري إيفنــت( بإعتمادهــا -بشــكل كامــل- علــى مجموعــة مــن 

الشــباب الســعودي المتخصــص فــي تنظيــم الفعاليــات ، وصناعــة وإدارة 

المحتــوى الفنــي ، واإلشــراف علــى تنفيــذه.  



حفل موسيقي 
استعراضي ،  يقدم 

 فنية ترفيهية 
ً
عروضا

عربية وعالمية مباشرة 
وحصرية ألول مرة 

للجمهور في المملكة 
العربية السعودية ، 

يجوب في جولته األولى 
المدن السعودية الثاث    

)الرياض – جده – الخبر(

TAP DOGS فريق تاب دوقز



قسم أعياد المياد المميزة



الفامينغو
 

عيد مياد وحلم أحد األطفال 
تحقق هنا 



الهنود الحمر 

يوم كامل مع الهنود الحمر 
عيد ملياد وحلم أحد األطفال 

أصبح واقع 



اشبيليا كامباوند

تنسيق مناسبات



تفتخر الشركة بوجود فريق عمل مميز ولديها معارض بالرياض والدمام وجدة 

باإلضافة للمصانع والمكاتب كما أن الشركة لديها العديد من الشركات التابعة لها 

باإلضافة إلى مكاتب في الصين وتركيا ، واإلمارات العربية المتحدة.

 بعد يوم ولكن 
ً
نحن نؤمن بالتقاليد والتراث الثقافي الذي يتجلى في عملنا يوما

 خطوة إلى 
ً
استراجية عملنا تحركها طموحات عصرية لتحويل ودفع أعمالنا دائما

األمام نحو االبتكار المستمر والنجاح الدائم 
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