
 
 
 
  
 
 
Press Release  
 

AL SAYEGH BROTHERS TRADING GROUP AND LG CELEBRATE A DECADE OF 
PARTNERSHIP  

Al Sayegh and LG Committed To Stronger Performance In 2012 

 

Dubai, February 2012: Al Sayegh Brothers Trading Group (Al Sayegh) and LG Electronics (LG) 

recently celebrated 10 years of their successful partnership at Westin Hotel in UAE. Al 

Sayegh have been the authorized and exclusive distributer for LG TV, AV and GSM products 

in the UAE for the past decade.  

 

Al Sayegh also welcomed the newly appointed President of LG Gulf, Mr. D.Y. Kim. Speaking 

on the occasion, Mr. Mansour Al Sayegh Director of Al Sayegh Brothers Trading Group, said 

“We’ve had a very fruitful partnership with LG over the past years and we look forward to 

creating a wider presence and demand for both companies. At Al Sayegh, consumer 

satisfaction is the top priority and LG products are a perfect fit to meet those demands. The 

arrival of Mr. D.Y. Kim goes hand in hand with the strategic alignment and expansion plans 

that we anticipate and we look forward to our continued partnership.”  

 

Mr. D.Y. Kim, President LG Gulf FZE also commented saying “We are delighted to have Al 

Sayegh as our strategic partner and sole distributers in promoting LG’s presence in the UAE. 

We share the same company values and innovative foresight and the drive to offer our 

customers the latest in advanced and innovative technology. Through this we aim to achieve 

greater growth and expansion in 2012 and beyond.” 

 

ENDS 



  
 
 
 
 
 

 نشرة صحفية

 
 سنوات على شراكتهما ۱۰يحتفالن بمرور  وشركة إل جي للتجارة هإخوانوالصايغ 

 ۲۰۱۲الصايغ و إل جي يتعهدان بأداء أقوى في 

 

 ۱۰بذكرى مرور  إل جىشركة و للتجارة هإخوانومجموعة الصايغ  احتفل كل من :۲۰۱۲ فبرايردبى، 

ومجموعة الصايغ واخوانه هى الموزع  .ويستين باالمارات بينهما وذلك بفندق على الشراكة الناجحةسنوات 

المعتمد والحصري لمنتجات إل جي من أجهزة التلفزيون، واالجهزة السمعية والبصرية والهواتف المتحركة 

 سنوات. ۱۰فى اإلمارات منذ اكثر من 

ي. .السيد دبتعيين  مجموعة الصايغ واخوانه للتجارةوترحيب  حتفالاالكبير أيضاً قد تضمن هذا الحدث و

 ة الخليج.لمنطق جي جديداً لشركة إل اً رئيسكيم 

على مدى االعوام  وثيقة وناجحةان شراكتنا مع إل جي كانت دائماً السيد/ منصور الصايغ: " وصرح

على رأس دائماً رضا العمالء  ، وبما أننتطلع لخلق تواجد وطلب أكبر وأوسع لكل من الشركتينالماضية و

يتزامن وصول السيد/ د.ي. و هذا عمالئنا. لتلبية تطلعات األمثلتعد هي الحل منتجات إل جي إن فأولوياتنا 

كيم مع خطط التحالف االستراتيجي والتوسع التى نستشرفها، ونحن نتطلع الستمرار هذه الشراكة وهذا 

 لسنوات عديدة قادمة".  التعاون

للتجارة،  هإخوانوسعداء بالعمل مع مجموعة الصايغ نحن قائالً: " جيكيم رئيس إلى  .يالسيد د.علق قد و

 تشارك نفس القيمفإننا ن ،فى اإلمارات نادعم تواجدمن أجل  الحصريوموزعنا  جيشريكنا االستراتي

هادفين ، أن نقدم لعمالئنا أحدث ما وصلت إليه التكنولوجياإصرارنا على والرؤية االستشرافية المبتكرة و

 وما بعدها". ۲۰۱۲و والتوسع فى ذلك تحقيق مزيد من النمب

نتهىإ  
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