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MENA TADROS, PREMIUM LIFESTYLE SERVICE, GCC OFFICE

متخصصون في
كل شيء فريد وحصري 

وصعب المنال 

"

"

 أصبح شريكًا موثوقًا و معتمدا عليه في السنوات الماضية. 
ون شتى أنواع الطلبات الصادرة عن كبار  فهم دائما يقومون بعمل ممتاز، ويلبُّ

الشخصيات من أعضاء بطاقتنا

Veltracon Lifestyle

مينا ترادوس، خدمة بريميوم اليف ستايل ، مكتب مجلس التعاون  الخليجي 

مزود خدمة لكبار الشخصيات على مدار 24 
 ساعة طوال أيام األسبوع، وقد كانت إدارتها نشطة وناجحة في 
أنشأت قد  الوقت  وبمرور  الزمان,  من  عقد  ألكثر من  الترف   صناعة 

شبكة خدمات دولية واسعة النطاق

نحن نخدم عمالئنا من جميع أنحاء العالم وفي سرية تامة
رؤساء من  بدءًا  العمالء،  من  نخبة  مساعدة  ونواصل  ساعدنا   لقد 
الذين المحترفين  الرياضيين  إلى  الملكية،  العائالت  إلى   الصناعات، 
 تكون جداولهم مشغولة دائما ويحتاجون إلى حلول متكاملة مثل

ما نطرح من حلول توفر الوقت وتجعل الحياة أسهل

بنسبة  نجاح  معدل  نحقق  أن  ويمكن  التحديات  أكبر  تخطينا   لقد 
%100 عندما يكون المال متاحا

 ستجدون في الصفحات التالية نبذة عن معظم الخدمات المطلوبة
منا، ولكنها  ليست كل الخدمات التي نقوم بتقديمها

  تحت تصرفك لتقديم جميع أنواع خدمات
أو الشخصيات المهمة  لعائلتكم  أو  لكم  الفاخرة   والمنتجات 

لشركتكم في أي لحظة

 ال تترددوا في االتصال بنا مع طلباتكم الخاصة، 24 ساعة في اليوم
،و 7 أيام في األسبوع
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السيارات
 إن شغف عشاق السيارات الحقيقيين ال حدود

له، تمامًا مثل خدمة             الخاصة بنا

سواء كنتم تريدون أحدث سيارة سباق
أو إضافة جديدة إلى مجموعتكم ،
لدينا كل المداخل التي تحتاجونها  

تشمل خدماتنا للعثور على السيارة المناسبة 

 الحصول على سيارات حصرية، سواء كانت سيارات
هجينة سيارات  او  سوبر،  سيارات  أو   كالسيكية، 
الشهيرة، التجارية  العالمات  للغاية من   محدودة 
 مثل فيراري ،و ماكالرين ، و بورش ، و المبورجيني،

 و بوغاتي، و أستون مارتن وغيرها

بتكتم من العميل  بيع سيارات  و  يتم تسويق   و 
المجمعين ذلك  في  بما  الواسعة  شبكتنا   خالل 

والمصنعين و التجار

 توفير سيارات مستأجرة من أي نوع 

خدمات سائق سيارة
 

تعديل السيارات وضبطها

معارض  إلى  الشخصيات  كبار  دخول   تسهيل 
 السيارات في مدن مثل جنيف، أو فرانكفورت أو

 باريس و غيرها

 قدمت                                        خدمة  تحاكي  درجة الكمال خالل فعالية
 القيادة الخاص بنا ، مما ساعدنا على وضع ابتسامة كبيرة على وجوه

عمالئنا  من  كبار الشخصيات

JORN THIESSEN, SENIOR CASINO EXECUTIVE

VIP

السيد/ جورن ثيسين ،  مسؤول تنفيذي كازينوهات
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MICHAELA HUNOLD, VIP CLIENT

تشمل خدماتنا

أو القدم،  لكرة  العالم  رياضية مثل كأس   أحداث 
 السوبر بول ،أو دوري أبطال أوروبا )مقاعد رجال

أعمال أو صالة كبار الشخصيات

 المالكمة )بطولة المالكمة التنس ) ويمبلدون، 
روالن غاروس ،الخ

1 )بما في ذلك حارة الدخول ،نادي,   الفورموال 
  الحلبة ،وحفالت السائقين وغيرها...( وغيرها من

األلعاب الرياضية
 

حفالت الفنانين المعروفين عالميًا

 حفالت الجوائز مثل حفل جوائز األوسكار ، مهرجان
أو ،الحفالت  الموضة  ،أسبوع  السينمائي   كان 
 المهرجانات مثل مهرجان أكتوبر الشهير ) طاوالت
 في                          ( ،بولو علي جليد سانت موريتز

        ،Hahnenkamm rennen Kitzbuhel

الزبناء الشخصية مثل حفالت  التخطيط مناسبات 
، عند الطلب حتى الميالد أو شهر العسل   أعياد 
أو دي جي العالميين  المؤديين  كبار   مع حضور 

المشاهير

 ميكايال هونولد، شخصية هامة و عميل 

"

 المناسبات
ال يهم إذا كانت خططك قصيرة

المدى جًدا أو إذا كان الحدث حصرًيا 
                                                         للغاية، فسوف تحصل لك

“

“ .Veltracon Lifestyle       على حق الدخول

:

 )
 )

 )

... وغيرها
Kafer tent..

..

ضمان حصولكم
 على أفضل المقاعد

".إطالقا، كل مرة

"

 كانت ابنتي ترغب بشدة في حضور حفل جاستين بيبر في كولونيا  و الذي
 بيعت كل تذاكرها مسبقا. توجهت إلى                                    وحصلت على تذاكر

."الصفوف  األمامية  على الفور
Veltracon Lifestyle



  

الترف
 إذا كنتم تريدون شيًئا حقا، فسنتأكد من
 حصولكم عليه. حيث ال يوجد طلب مبالغ

 فيه، نحن نقدم خدماتنا في الوقت
المطلوب كل مرة

"

".

تشمل خدماتنا

الساعات  السويسرية: الحصول على إالصدارات
                                                                المحدودة ، النماذج المباعة و 

دون الحاجة  لالنتظار. نحن نصدر العالمات التجارية مثل  
 

  
الحصول على: حقيبة يد السيدات األكثر طلًبا

                   في العالم:  حقيبة                             من
 بدون قائمة انتظار طبعا 

خدمات التسوق الشخصية 
 

الحصول على جميع أنواع األحجار الكريمة
 وكذلك  تصميمات يوصي عليها من المجوهرات 

و امكانية الدخول            لمشاهدة المعارض مثل 
 SIHH و Baselworld             

:

"Grande Complication"

Birkin  أو  Kelly Hermes

VIP

للحصول اإلنتظار  قائمة  ان  بي  الخاص  المجوهرات  صائغ  اخبرني   لقد 
سنوات.   4 الى  تصل  الجديدة                الساعة  على 

DR. OKTAY CELEBI, VIP  CLIENT

ترف إلى
.أقصى الحدود 

Veltracon Lifestyleلكن استطاع                                     تسليم نفس الساعة في غضون ايام

"
"

Rolex Daytona

دكتور. اوكتاي سيليبي ،عميل و شخصية هامه

Patek Philippe         Audemars  Piguet               
Rolex    Hublot       Richard Mille

و
...و غيرهاو و

"

" .



ROLF LUKASCHEWSKI, ARTIST

 الفن
سوق الفن معقد ولكننا نساعد

 عمالئنا على التنقل من خالل خبرتنا 
وشبكة عالقاتنا ومنافذنا المميزة

"

".

)

Art Basel

تشمل خدماتنا

مثل المعارض  إلى  الدخول  امتيازات     توفير 
ميامي وهونغ كونغ و

وإصدار الخبراء،  آراء  توفير  في   المساعدة 
الشهادات ونقل جميع أنواع الفن

 تنفيذ مهام البحث عن أعمال فنية محددة من
جميع األنواع واألساليب والفترات الزمنية

 شراء وبيع الفنون الجميلة نيابة عن العمالء )إما
 من خالل شبكة من الخبراء أو التجار أو الجامعيين

أو من خالل دور المزادات حول العالم

:

في دائما  هو   ، الجمال  مثل   ،  الفن 
بجانبكم دائما  لكننا  الناظر،   عين 
  لمساعدتكم في التنقل في السوق
وفي مدروسة  استثمارات   واقتراح 
الرغبات كل  تحقيق  المطاف   نهاية 

القريبة إلى قلبكم

 من دواعي سرورنا دائًما العمل مع                                      لقد قاموا بترتيب
 عروض رائعة بالنسبة لي وقاموا ببيع القطع الخاصة بي إلى هواة التجميع

 الجدد

رولف لوكاشويسكي، فنان

"

" .
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الشتاء
غشتاد - سانت موريتز

   فيربير - ميجيف كورشوفيل
زيرمات

الصيف
 سانت تروبيه - إيبيزا سانت بارث

ميكونوس ماربيا - بورتو سيرفو

و غيرها ...

و غيرها ...

السفر

 تحليق بشكل عفوي إلى شاطئ
 جميل لعشاء رومانسي أو دعوة شركاء

         عمل إلى  موقع حصري لالجتماع
 بجانبكم لتتجاوز كل توقعاتكم

تشمل خدماتنا

 التخطيط الشامل وتنفيذ رحالت العمل والعطالت
 الخاصة بكم

توفير طائرات خاصة بأسعار تنافسية

 مفهوم شامل لتجارب العطالت الفردية بما في
فاخرة فيالت  واستئجار  اليخوت،  استئجار   ذلك 
الصيف وشاليهات خاصة في  حصرية في فصل 
أكثر الي  خدمات        نوفر  نحن  الشتاء.   فصل 

الوجهات السياحية

طلب المساعدة في سفر كبار السن
 

 تأجير واستئجار جزر خاصة وعقارات فريدة وأكثر
من ذلك بكثير

"

".

  

VIP

:

 يعتبر                                     شريًكا قّيًما وتخدمنا جيًدا ، عندما ُيطلب
منا ترتيب حلول خاصة لكبار الشخصيات من عمالئنا

MOHAMED MOUNIR, CEO OF TIME CONSULTING

".

"

محمد منير، مدير تنفيذي لشركة تايم لالستشارات

" .
"

...

Veltracon Lifestyle

نحن نرتب سفرياتكم
ونضمن لكم انه لن ينقص 

 أي من الترف و الرفاهية  التي 
 تستحقونها



 األمان و الحماية
إذا كنتم ترغبون في التطوير

 والتركيز بشكل كامل على نشاطكم 
التجاري ، فهناك أمر واحد مهم جًدا

 يجب أخذه بعين  االعتبار: األمان و 
الحماية لكم و لعائلتكم

"

".

تشمل خدماتنا

حلول أمنية شاملة وتقديم الدعم

 المفاهيم االمنية الحصرية للمناسبات الخاصة و
المناسبات الخاصة بالشركات

الحماية الشخصية

حماية الملكية الفردية

 األمن االلكتروني  لعملكم وشركتكم و
المعلومات الخاصة بكم

 نظم المراقبة الحديثة مع حراسة مخصصة
24/7

توظيف وفحص الموظفين

...تحقيقات خاصة والمزيد

:

  

 توفر خدمة         لدينا مفاهيم
 أمان مخصصة تتطابق تماًما مع

 متطلباتك. بغض النظر عن تحديات
الحياة اليومية الخاصة بك

MAKRAM NACEUR, PLAYER AGENT

" .

"

مكرم نصور، مدير اعمال لالعبين   

 يقدم دعمًا قيمًا مع مفاهيم األمن
بالنسبة لي ولعمالئي

VIP

" .
"Veltracon Lifestyle



تقديم شبكة واسعة
من أفضل العيادات الخاصة 

فقط في سويسرا 

YAO SHI, VIP CLIENT

ياو شي، عميل من كبار الشخصيات

 ساعدتني                                   في الحصول على أفضل
 عالج مضاد للشيخوخة لي ولزوجي. لقد كانت تجربة

رائعة وأنا أوصي بخدماتهم

الخدمات الطبية

من أجل صحتكم ورفاهيتكم
 فإن االفضل فقط هو ما يعد جيدا بشكل  

كافي

تشمل خدماتنا

أفضل اختيار  حول  لعمالئنا  المشورة   تقديم 
عيادة خاصة لعالجهم

 
 الوصول إلى أرقى الخبراء لجميع أنواع العالجات

الطبية غير التجميلية

 الجراحة التجميلية وعالجات التجميل ، ومكافحة
 الشيخوخة، والتخلص من السموم وأكثر من ذلك

 بكثير

وأخصائيين خاصة  عيادة   50 من  أكثر  مع   العمل 
طبيين معتمدين في جميع أنحاء سويسرا

:

www.switzerland-clinics.com

"

".
"

".
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التعليم الخاص

 نحن نفهم قيمة وأهمية التعليم.
  وتساعدنا خبرتنا في عملية تقديم

 اختيار خدمات تعليمية مرغوبة للغاية
في سويسرا

تشمل خدماتنا

مثل عمالئنا  ألطفال  خاص  تعليم  أفضل   اقتراح 
المدارس الداخلية والجامعات

 
مناسبة وشتوية  صيفية  معسكرات   تقدم 
بمراعاة نقوم  ودائمًا   ، العطالت  موسم   خالل 

االحتياجات الفردية لعمالئنا

:

www.swiss-private-education.com

التعليم هو جواز السفر
للمستقبل، والغد ملكية 

  أولئك الذين يستعدون اليوم 

ساره جين وايلدي، عميلة  من كبار الشخصيات

ابننا لحياة  مغيرة  تجربة  الصيفي  معسكركم   كان 
وسنوصي بخدمتك لجميع أصدقائنا في لوس أنجلوس

SARAH JANE WILDE, VIP CLIENT 

"

".

"
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Contact Us

 جنيف - زيورخ - مونترو - لندن - فرانكفورت - دوسلدورف - دبي - موناكو - باريس -
ميالنو - موسكو - نيويورك - ميامي  - برشلونة

Official supplier of  
American Express Centurion

Veltracon Lifestyle AG
Kantonsstrasse 14
CH-8807 Freienbach

Switzerland

www.veltraconlifestyle.com 

يرجى االتصال بنا مع أي

من طلبات الشخصيات المهمة 

     بالهاتف أو البريد اإللكتروني،  24/7 

و 365   يوًما في السنة

(
)

G. Patrick Gruhn
شريك

 
)األلمانية واإلنجليزية والفرنسية(

11 77 708 79 41+:الهاتف

pg@veltraconlifestyle.com

Tim Daum
شريك

 
)األلمانية واإلنجليزية والفرنسية(

300 888 93 160 49+:الهاتف

tm@veltraconlifestyle.com gr@veltraconlifestyle.com

Gabriele Rossicarri
شريك

 
)الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية واإليطالية(

97 85 429 75 41+:الهاتف



www.veltraconlifestyle.com 

www.switzerland-clinics.com  

www.swiss-private-education.com


