
مواصلة لسلسلة نجاحاتها 
افتتحت  ا�وســط،  الشرق  في 
عالمة  كونستانت،  فريدريك 
بوتيكها  الراقية،  السويسرية  الساعات 
الخاص الجديد في الدوحة، والواقع على 
دوحة  مجمع  في  مربع  متر   ٨٠ مساحة 

فستيفال سيتي.
السيد  ســعــادة  بحضور  االفــتــتــاح  تــم 
إدغـــــار دوريــــــغ، ســفــيــر ســويــســرا لــدى 
الجابر،  يوسف  محمد  والسيد  الــدولــة، 
ــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــجــابــر  الــرئــيــس ال
إيــغــارديــنــغ،  نيلز  والــســيــد  لــلــســاعــات، 
المدير التنفيذي لفريدريك كونستانت، 
وبحضور عدد من ممثلي وسائل اIعالم 
ــدد مــن عــشــاق الــعــالمــة  الــمــحــلــيــة، وعــ
التجارية في قطر، الذين حضيوا بفرصة 
البوتيك  الدار في  إبداعات  التعرف على 
اIصـــدارات  على  اIطــالع  خاصة  الجديد، 
عرضها  تزامن  التي  للساعات  الحصرية 

مع االفتتاح.
كونستانت  فــريــدريــك  بوتيك  ويــقــع 
فستيفال  ــة  دوحـ مجمع  فــي  الــجــديــد، 
 ،٣ رقم  البوابة  ا�ول،  الــدور  في  سيتي، 
وعرًضا  الفخامة،  من  واحــة  يقدم  حيث 
صاغتها  التي  الفاخرة  التشكيالت  Yخر 
الدار المبدعة في مقرها بمدينة جنيف 

السويسرية.

افتتاح أول بوتيك لفريدريك كونستانت في العالم
بحضور سفير سويسرا لدى الدولة
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ــة لـــســـلـــســـلـــة  ــ ــ ــل ــ ــواصــ ــ ــ م
ــي الـــشـــرق  ــ ــا فـ ــهـ ــاتـ ــاحـ ــجـ نـ
ا�وســــــط، تــعــلــن فــريــدريــك 
ــات  ــ ــاع ــســ ــ ــة ال ــ ــالمـ ــ ــت، عـ ــ ــان ــ ــت ــســ ــ ــون كــ
بوتيكها  افتتاح  الراقية،  السويسرية 
ــدوحــة، والــواقــع  الــخــاص الــجــديــد فــي ال
مجمع  فــي  مربع  متر   ٨٠ مساحة  على 

دوحة فستيفال سيتي.
السيد  ســعــادة  بحضور  االفــتــتــاح  تــم 
ــســرا لــدى  إدغـــــار دوريــــــغ، ســفــيــر ســوي
الجابر،  يوسف  محمد  والسيد  الــدولــة، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــجــابــر 
إيــغــارديــنــغ،  نيلز  والــســيــد  لــلــســاعــات، 
المدير التنفيذي لفريدريك كونستانت، 
وبحضور عدد من ممثلي وسائل اIعالم 
الــمــحــلــيــة، وعــــدد مــن عــشــاق الــعــالمــة 
التجارية في قطر، الذين حضيوا بفرصة 
التعرف على إبداعات الدار في البوتيك 
اIصــدارات  على  اIطــالع  خاصة  الجديد، 
المحدودة للساعات التي تزامن عرضها 

مع االفتتاح.
كونستانت  فــريــدريــك  بوتيك  ويــقــع 
فستيفال  دوحـــة  مجمع  فــي  الــجــديــد، 
 ،٣ رقم  البوابة  ا�ول،  الدور  في  سيتي، 
وعرًضا  الفخامة،  من  واحــة  يقدم  حيث 
صاغتها  التي  الفاخرة  التشكيالت  Yخر 

الدار المبدعة في مقرها بمدينة جنيف 
السويسرية.

ومع سلسلة واسعة من التصميمات، 
ــبــدأ مـــن الــكــالســيــكــيــة وحــتــى  ــتــي ت ال
ــالت الــــمــــعــــاصــــرة، يـــخـــدم  ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ الـ
العمالء  أذواق  جميع  الجديد،  البوتيك 
أن  خاصة  الرائدة،  للعالمة  وتوقعاتهم 
مجموعة  تعرض  كونستانت  فريدريك 
الساعات حصرًيا في  إبداعاتها من  من 
ملتزمة  لتكون  الفريد،  المعرض  هــذا 

بمبادئها وسط جو مليء بالفخامة.
تجسيد للثقة

عقد  الــذي  الصحافي  المؤتمر  وخــالل 
لbعالن عن افتتاح أول بوتيك لفريدريك 
دوحة  بمجمع  العالم،  في  كونستانت 
محمد  السيد  قــال  سيتي،  فستيفال 
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ يــوســف الـــجـــابـــر، ال
لشركة الجابر للساعات: «نرحب بالجميع 
كونستانت  لفريدريك  بوتيك  أول  في 
بعد  سعداء  اليوم  ونحن  العالم،  في 
ــثــقــة والــدعــم  حــصــولــنــا عــلــى هــــذه ال
فــريــدريــك  إدارة  قــبــل  مـــن  الــكــبــيــريــن 
بشكل  وخــاصــة  بــجــدارة،  كونستانت 
إيغاردينغ،  نيلز  السيد  قبل  من  كبير 
المدير التنفيذي لفريدريك كونستانت، 
وذلك لكي نجسد شيًئا فريًدا من خالل 

البوتيك».
فريدريك  في  «شركاؤنا  قائًلا:  وأضاف 
أحد  من  قطر  بأن  يؤمنون  كونستانت 
ــواق فــي الــشــرق ا�وســـط،  أفــضــل ا�ســ
ــدى أفــضــل الــوجــهــات خــاصــة مع  ــ وإحـ
اقتراب تنظيم بطولة كأس العالم في 

عام ٢٠٢٢، مع زيادة توجه ا�نظار إليها».
ــســيــاق نــفــســه:  ــر فـــي ال ــجــاب وأكــــد ال
«حــصــلــنــا عــلــى دعــــم كــبــيــر وفــرصــة 
فريدريك  مــع  شراكتنا  لتعزيز  ممتازة 
من  واحـــدة  تعتبر  الــتــي  كونستانت، 
المتخصصة  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  أكــبــر 
في الساعات نمًوا في سويسرا، خاصة 
بأسعار  منتجاتها  بتقديم  تتميز  أنها 
منوعة،  وقــطــع  وتشكيالت  مناسبة، 
أو  ــز  ــوارتـ أو كـ ا�وتــومــاتــيــكــيــة  مــنــهــا: 

تريبون».
وعــــن ســبــب اخـــتـــيـــار مــجــمــع دوحـــة 
يحتضن  كــمــوقــع  ســيــتــي،  فستيفال 
محمد  السيد  قــال  الــجــديــد،  البوتيك 
التوسع  أن  نعلم  «كما  الجابر:  يوسف 
شمال  نحو  يتجه  قطر  فــي  الجغرافي 
ــة  الـــــدوحـــــة، حـــيـــث يـــقـــع مــجــمــع دوحــ
المجمع  أن  كــمــا  ســيــتــي،  فــســتــيــفــال 
ــة فــــي الـــســـوق  ــويـ يــمــتــلــك ســمــعــة قـ
تواجد  أيًضا هو  ا�سباب  المحلي، ومن 

الكثير من العالمات التجارية الفاخرة في 
السوق في هذا المجمع، وهناك ثقة بأن 
مجمع دوحة فستيفال سيتي سيمثل 
مستقبل المجمعات التجارية في قطر، 
بسبب موقعه الفريد واIقبال المكثف 

للجمهور إليه».
إصدارات حصرية

بمناسبة  العالمة  أن  الجابر  وكشف 
افــتــتــاح أول بــوتــيــك لــهــا فــي الــعــالــم، 
لقطر،  حصرية  ــدارات  إصــ ثــالثــة  أنتجت 
لعرضها  وذلك  العنابي،  باللون  تتميز 
في  كونستانت  فريدريك  بوتيك  فــي 

قطر فقط».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الجابر 
الجديدة  الثالثة  اIصــدارات  إن  للساعات 
في  الجمهور  أمــام  مطروحة  ستكون 
والساعات  للمجوهرات  الدوحة  معرض 
كونستانت  فريدريك  أن  كما  المقبل، 
جناح  تــحــت  فــعــال  بــتــواجــد  ستحظى 

الجابر للساعات في المعرض».
شراكة مثمرة

ومن جانبه، قال السيد نيلز إيغاردينغ، 
المدير التنفيذي لفريدريك كونستانت، 
فخورون  «نحن  الصحافي:  المؤتمر  في 
الجديد  البوتيك  هذا  بتدشين  للغاية 
الذي تم تجسيده بمفهوم جديد، وهو 

العالقة  يعكس  وهــذا  نوعه،  من  ا�ول 
كونستانت  فــريــدريــك  بــيــن  الــكــبــيــرة 
عن  أثــمــرت  التي  قطر،  فــي  وشركائنا 

إنجاز هذا العمل».
لفريدريك  «بالنسبة  إيغاردينغ:  وأكد 
بوتيك  أول  افــتــتــاح  فــإن  كونستانت، 
هنا  العالم  في  كونستانت  لفريدريك 
إنه  حيث  نوعية،  نقلة  يمثل  قطر،  في 
مفهوم جديد للعالمة، خاصة أن العالمة 
ــم تــركــز عــلــى افــتــتــاح أيـــة بــوتــيــكــات،  ل
ويــمــثــل مــنــصــة مــهــمــة لــلــتــواصــل مع 
مع  العمل  لتكثيف  وفــرصــة  الــعــمــالء، 
السوق  في  والتوسع  محلًيا  شركائنا 
قطر  استضافة  اقــتــراب  مــع  الــقــطــري، 
لبطولة كأس العالم، حيث إننا فخورون 
هذا  يحظى  أن  ونتمنى  هنا،  بالتواجد 

المكان بإقبال العمالء».
وقــــال: «نــحــن ســعــداء بــافــتــتــاح أول 
بوتيك لفريدريك كونستانت في قطر، 
التشكيالت  من  مجموعة  يعرض  الــذي 
للعمالء  مــثــالــي  جـــو  وســـط  الــخــاصــة، 
وعالية  حصرية،  تجربة  ليوفر  الــكــبــار، 
الجودة، ووضوح لتواجد العالمة التجارية 
والساعات التي إنتجتها، ليكون بوتيك 
مفضلة  وجهة  كونستانت  فــريــدريــك 

للعمالء في قطر».
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ابتكارات فريدريك كونستانت تسطع 
في البوتيك الجديد

تجسيد للشراكة بين العالمة الرائدة والجابر للساعات

اIصدارات الحصرية لقطر  في 
البوتيك

ثالثة  الــجــديــد  البوتيك  فــي  تتوفر 
إنتاجها بشكل  إصــدارات حصرية تم 
العميل  زيـــارة  وبمجرد  لقطر،  خــاص 
مع  مــوعــد  على  سيكون  للبوتيك، 
Worldtimer» ســاعــة  عــلــى  ــالع  اIطــ
CLASSIC» وساعة   «manufacture
TOURBILLON PERPETUAL

 ،«CALENDAR MANUFACTURE
التي تتميز بتصميم فريد بلون علم 
من  فتأتي  الثالثة  الساعة  أمــا  قطر، 
وهي  لــلــدار،  الكالسيكية  اIصــــدرات 
 ،« in-house caliber FC  -   »
الساعة  مــؤشــر  على  خــاصــة  بميزات 
والدقائق وعداد ا�يام، وتظهر مراحل 
الساعة بلون  القمر على مينا  ظهور 
العربية  ــام  ا�رقـ طبعت  فيما  وردي، 

باللون ا�سود.
جميع الموديالت الثالثة تم إصدارها 
لفريدريك  لبوتيك  حــصــري  بشكل 

كونستانت في قطر .

تغطية خاصة الفتتاح أول بوتيك لساعات فريدريك كونستانت يف العالم بدوحة فستيفال سيتي



إطالق ساعة 
ترتبط بتقنيات 

ذكية يترجم 
حرص الشركة 
على االبتكار
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لقطات من حفل افتتاح البوتيك خطط توسعية
وأشار إلى أن العالمة ستحرص 
على التوسع في مختلف المواقع 
ــســنــوات  ــي ال ــيــجــيــة فـ ــرات االســت
القادمة، حيث إن العالمة التجارية 
منتجات  تــقــديــم  عــلــى  تــحــرص 
للعمالء، وتتميز  بأسعار مناسبة 
بالجودة العالية، وتعطي شعوًرا 
ــرد، كــمــا أنــنــا  ــفـ ــتـ بــالــفــخــامــة والـ
طرح  في  التنوع  على  حريصون 
منتجات  ــم  ــقــدي وت الــمــنــتــجــات، 
حــصــريــة فــي الــبــوتــيــك الــجــديــد، 

ونؤمن أيًضا بثقة عمالئنا بنا».
ــًلا: «نركز  ــائ إيــغــارديــنــغ ق وأكـــد 
ــتــقــدم بشكل  ال تــحــقــيــق  عــلــى 
شركائنا،  مــع  بالعمل  مستمر 
ــأن بـــنـــاء عــالمــة  ــ ونـــحـــن نـــؤمـــن ب
وجــود  بفضل  تــم  محلًيا  تجارية 
شــركــاء أقـــويـــاء ونــشــطــيــن في 
السوق، وما أنجز تم بفضل هذه 
حريصون  ونحن  القوية،  العالقة 
الشراكة  بهذه  نذهب  أن  على 
ونحن  أرحـــب،  آفــاق  إلــى  المهمة 

نجدد فخرنا بما تحقق».
فريدريك  وبالحديث عن خطط 
ــر  ــديـ ــمـ كـــونـــســـتـــانـــت، قــــــال الـ
لفريدريك كونستانت:  التنفيذي 
بنشاط  تعمل  التجارية  «العالمة 
ــرت بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــمــ ــ ــث ــ ــت واســ
ــاعـــات، ونــحــن  فـــي صــنــاعــة الـــسـ
ــي الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ســنــســتــمــر ف
والمحلي،  الــعــالــمــي  الــمــســتــوى 
الماضي  العالم  في  ركــزت  حيث 
ــلـــى االســـتـــثـــمـــار فــــي خــطــط  عـ
الــتــواصــل وبـــنـــاء الــعــالقــات مع 
الشباب،  فئة  من  خاصة  العمالء، 
عليهم  تركيزنا  ينصب  الــذيــن 
الــحــالــي، ونعمل مع  الــوقــت  فــي 
الخطط  من  الكثير  Iعداد  فرقنا 
لمنتجاتنا  التسويقية  والــمــواد 
إن  حيث  الشباب،  تخاطب  التي 
ــواجــه الــعــالمــات  الــتــحــول الـــذي ي
ــرك هــذه  ــ ــدم ت ــو عــ الــتــجــاريــة هـ
ــفــئــة الــمــســتــهــدفــة والــكــثــيــر  ال
تفكر  ــة  ــتــجــاري ال الـــعـــالمـــات  مـــن 
بالطريقة نفسها، إال أن فريدريك 
بــاالبــتــكــارات  تــؤمــن  كونستانت 
الــقــويــة، فهي شــركــة رائـــدة في 

هذا المجال».
فريدريك  صناعة  يميز  ما  وعن 
كــونــســتــانــت، تــحــدث إيــغــارديــنــغ 
قائًلا: ما يميز العالمة التجارية هو 
الجودة،  عاٍل  اIنتاج  على  الحرص 
وطرح المنتجات بأسعار مناسبة، 
وكـــانـــت هــــذه هـــي أبــــرز مــيــزات 
واالبتكار  كونستانت،  فريدريك 
الــــذي يــأتــي فـــي قــمــة أولـــويـــات 
إطالق  مع  ترجم  والــذي  الشركة، 
ذكــيــة،  بتقنيات  تــرتــبــط  ســاعــة 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــنــا نــتــوقــع 
في  التحديات  من  عدد  مواجهة 
السنوات القادمة، إال أننا نستعد 
جمهورنا  إلــى  التوجه  عبر  دائمًا 
ــاء جــســور  ــنـ ــبـ ــتـــهـــدف لـ الـــمـــسـ

التواصل معهم». 
ا�ســواق  إلى  «بالنسبة  وأضــاف: 
إلى مواجهة  نتجه  نحن  العالمية، 
الكثير من التحديات، ولكننا نؤمن 
الطويل،  المدى  على  باالستثمار 
العقبات  وجـــود  مــن  الــرغــم  على 
في البيئة الحالية، ولكننا نعتقد 
الساعات  إنــتــاج  فــي  جــهــودنــا  أن 
لمواصلة  دفعة  تعطينا  الذكية 
على  والــحــصــول  ــ}مــام  ل تقدمنا 

حصة في السوق».
وعــــن الـــتـــحـــديـــات الــمــتــعــقــلــة 
ــمـــة  ــبـــصـ بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـ
ــــك  ــدري ــ ــري ــفــ ــ الـــكـــالســـيـــكـــيـــة ل
التقنيات  كونستانت واستخدام 
السنوات  «في  نيلز:  قال  الذكية، 
بتدشين  قمنا  ا�خــيــرة  الخمس 
ســويــســريــة  ذكـــيـــة  ســـاعـــة  أول 
للغاية،  ســعــداء  ونــحــن  الــصــنــع، 
ونحن حريصون على أال نطرح ما 

تنتجه الشركات ا�خرى».
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