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 دبي في العالم مستوى  على Lamborghini شركة معارض أكبرافتتاح 

 

 سيارة طرح بعدقطع الغيار  سوق بيع فيالطلب  حجمتوقع ازدياد  بالعالم معرض أكبر افتتاح يعكس SUV Urus 

 .في األسواقالخارقة 

 "عد
ُ
  األوسط الشرق  منطقة ت

 
 لشركة التنفيذي املدير دومينيكالي ستيفانو ،"Lamborghini لسيارات رائجة سوقا

Automobili Lamborghini.  

 افتتاح عبر - Automobili Lamborghiniتجّهز شركة  - 2017 أبريل 27 املتحدة، العربية اإلمارات دبي،/بولونييز أغاتا سانت

 .ستقبلم في املهعمل معلل دولية وكالء شبكة دبي، في العالم مستوى  على هارضامع أكبر

 

 مركز الجديد الذي يضم  املعرضيقع 
 
هو و  ،في اإلمارات العربية املتحدة بدبي 41 رقم املخرج، زايد الشيخ طريق على ةصيانلل ا

  عشر ياثنالتي يبلغ عددها  البيعمراكز  حدأ
 
 األوسط الشرق  فياملمتدة  وكالئها شبكة وتتألف منها Lamborghini لشركة مركزا

 .وأفريقيا

 

 مساحةزيادة  إلى Lamborghiniشركة  حاجة يعكس ما وهو طوابق 3 عبر مربع مساحةمتر على ةالصيان ومركز املعرض يمتد

  بيعاتامل مضاعفة هاماعتز اإلى جانب  ،هاسيارات طرازاتبغرض استيعاب مختلف العرض 
 
 SUVتها سيار  إطالق معتزامنا

 .2018 عام بحلول  الجديدة

 

  دومينيكالي ستيفانو Automobili Lamborghini لشركة التنفيذي املدير صّرحقد و 
 
 قائال

ُ
ا األوسط الشرق منطقة  عد: "ت

 
 سوق

 السيارات معرض مثل متطورة مرافق خالل من عمالئنا احتياجات تلبية نواصل أن املهم ومن ،Lamborghini لشركة ةرائج

  وأضاف ."دبي فيالجديدين  ةالصيان ومركز
 
  إن" مؤكدا

 
 في يستثمرون الوكالء من وشركائها Lamborghiniشركة  من كال

 ."مشرق  مستقبل  

 

 الليل، في يض يء الذي Lamborghini درع بفضل الفور  على رؤيته وتسهل الشهير، زايد الشيخ طريق على الجديد املعرض يقع

 . دبي في Lamborghini سيارات اآلن يضم الذي للمبنى الفريد املعماري  والتصميم

رب عن Lamborghiniسيارات  عالم على التعّرف فرص تتوفر
ُ
السيارات الذي  اتكونم نظام تشمل التي العمالء استراحة عبر ق

 جميع الستيعاب كفيت كبيرة عرض مساحة، و التي تناسبهم Lamborghini سيارة اختيارعلى  العمالءمساعدة من شأنه 

 عن  ،املتاحة املنتجاتمجموعات 
 
عمليات  مشاهدة للعمالء يمكن حيث باستراحة كذلكومزّود  متطور صيانة  مركزفضال

جرى على  التيالصيانة 
ُ
 .سياراتهمت

 

عرض
ُ
 عندمخصص لها  صغير متجر داخل واإلكسسوارات املالبس من Collezione Automobili Lamborghini مجموعة ت

 .هخارجمن أو  املعرض داخل من سواء رؤيتها للعمالء ويمكن املعرض، مدخل

 

 media.lamborghini.com :املوقع زيارة ُيرجى الفيديو، ومقاطع الصور  من املزيد ملشاهدة

، ُيرجى زيارة املوقع: Automobili Lamborghini شركة حول  املعلومات من ملزيد

www.lamborghini.com 

 

Automobili Lamborghini S.p.A. 

 

 
 االتصاالت

 كاهلك جيرالد

 6817711 051 39+ الهاتف رقم

gerald.kahlke@lamborghini.com 

 

 أوروبا وجنوب إيطاليا - الصحافة مكتب

 ماغنانيني كالرا

 6817711 051 39+ الهاتف رقم

clara.magnanini@lamborghini.com 

 

  السيارات رياضة وفعاليات الشركة - الصحافة مكتب

 ساندوني كيارا

 6817711 051 39+ الهاتف رقم

chiara.sandoni@lamborghini.com 

 

 قسمو  الفعاليات - الصحافة مكتب

Collezione Automobili Lamborghini 

 باسيريني ريتا

 6817711 051 39+ الهاتف رقم

rita.passerini@lamborghini.com 

 

  األوسط والشرق  املتحدة اململكة - افةالصح مكتب

 جارفيس جولييت

 224774 7733 (0) 44+ الهاتف رقم

juliet@jjc.uk.com 

 

 وأفريقيا األوسط الشرق  - افةالصح مكتب

 ليند دير فان زانتيل

 1545 522 56 971+ الهاتف رقم

extern.zantelle.vanderlinde@lamborghini.com 

 

 والجنوبية الشمالية أمريكا - الصحافة مكتب

 كاسترو جيانينا

 7926-364 (703) 1+ الهاتف رقم

jiannina.castro@lamborghini.com 

 

 والهند وأوقيانوسيا آسيا شرق  جنوب - الصحافة مكتب

 ساليتي سيلفيا

 8955 9651 65+ الهاتف رقم

silvia.saliti@lamborghini.com 

 

 الصين - الصحافة مكتب

 雪 霏 霏 رونغ نانس ي

 4614 6531 10 86+ الهاتف رقم

xuefei.rong@lamborghini.com 

 

 الجنوبية وكوريا اليابان - الصحافة مكتب

 أريساوا كوميكو

 6626 5475 3 81+ الهاتف رقم

kumiko.arisawa@lamborghini.com 
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