
 تكشف دار آي دبليو سي عن حملة لساعة 
 BIG PILOT’S WATCH 

بمشاركة سفير الدار النجم البطل لويس هاملتون

شافهاوزن، 3 يونيو 2021 – عقب إصدار تشكيلة ساعاتها الجديدة Pilot’s Watch في أبريل، تطلق دار آي دبليو سي شافهاوزن حملة دعائية عالمية 
تركز على ساعة Big Pilot’s Watch. تضم الحملة بطل سباق سيارات الفورموال واحد FIA Formula One™ World Drivers لسبع مرات لويس 
هاملتون، سفير دار آي دبليو سي منذ عام 2013. تركز رسالة الحملة على تحول هاملتون من »قائد ألسرع السيارات« إلى »قائد التغيير«، حيث إنه 
المنحدرون من خلفيات  الفرص ألولئك  األفراد وخلق  الواقع على  االجتماعي  الظلم  الوعي بقضية  كبيرة في زيادة  يستخدم موهبته وتأثيره بصورة 

متنوعة. التقط هذه الصورة المدهشة المصور البريطاني ميسان هاريمان، الذي انضم أيًضا لعائلة دار آي دبليو سي العالمية كسفير جديد لها.

وساعة  هاملتون  لويس  بين  سي  دبليو  آي  لدار  الجديدة  الحملة  تجمع 
ساعة  ُطرحت  منهما.  لكل  الفريدة  الحالة  وتؤكد   ،Big Pilot’s Watch
Big Pilot’s Watch ألول مرة في سوق الساعات الفاخرة عام 2002، 
وأصبحت أيقونة للتصميمات الحديثة ومثااًل في التعبير عن طريقة التفكير 
المتميزة. واليوم أصبحت هذه الساعة هي اختيار المبدعين الثقافيين، ورواد 
األعمال الجريئين، واألشخاص الذين يسعون إلى تحقيق رؤيتهم بطريقتهم 
الخاصة. أما نموذج التحول من شخص رياضي كان يركز على مالحقة 
فهو  للتغيير«،  »قائد  إلى  يمارسها،  التي  الرياضة  في  القياسية  األرقام 
عن  الحديث  في  كثيًرا  صوته  يستخدم  فهو  هاملتون.  على  تماًما  ينطبق 
القضايا االجتماعية، ومن ضمنها التنوع واالندماج في رياضته. في هذه 
ساعة  وهي  الجديدة:  التشكيلة  من  ساعات  عدة  هاملتون  يرتدي  الحملة 
 Big Pilot’s Watch TOP GUN Big Pilot’s Watch 43 وساعة 
 Big Pilot’s Watch Perpetual وساعة ‘Mojave Desert’ إصدار

.Pilot’s Watch Chronograph 41 وساعة Calendar

»لم نجد شخًصا أفضل من لويس هاملتون ليعبر عن الطابع الفريد الذي 
رياضي  شخص  مجرد  ليس  فهو   .Big Pilot’s Watch ساعة  تجسده 
ويستخدم  وغاية  شغف  ولديه  االهتمامات،  متعددة  شخصية  ولكنه  مميز، 
بسبب  العميق  احترامنا  لويس  يستحق  به.  يؤمن  عما  التعبير  في  صوته 
إنجازاته، ال التي يحققها على مضمار السباق وحسب، ولكن أيًضا كقائد 
للتغيير. واختيارنا له كعنوان للحملة التي نقوم بها يعبر عما نقوم به في دار 
آي دبليو سي تماشًيا مع التزامنا باالستدامة والمسؤولية في سعينا لنصبح 
فرانشيسكا  تصريحات  بحسب  وذلك  واحتواًء«،  شمواًل  أكثر  مؤسسة 

جسيل، مديرة التسويق ورئيسة لجنة االستدامة بدار آي دبليو سي.

 إعالن ميسان هاريمان 
كسفير لدار آي دبليو سي

ولد  هاريمان.  ميسان  الشهير  المصور  بواسطة  الحملة  صور  التقطت 
هاريمان في نيجيريا ونشأ في المملكة المتحدة، وقد صنع لنفسه تاريًخا بأن 
104 سنة  البالغ  البريطانية  فو  تاريخ مجلة  أول شخص أسود في  أصبح 
وقام  بنفسه،  نفسه  علّم  وقد  للمجلة.  سبتمبر  إصدار  غالف  يلتقط صورة 
بتوثيق العديد من اللحظات التاريخية األخيرة الحاسمة، ومعروف بأسلوبه 
الفريد في السرد والتحقيقات الصحفية. ويُسعد دار آي دبليو سي أن تعلن 
في  أيًضا  البريطاني  المصور  ماركتها. ويظهر  لسفراء  هاريمان  انضمام 
الحملة الرقمية لدار آي دبليو سي لساعة Big Pilot’s Watch. في فيديو 
قصير متاح على القناة الرقمية للدار، يتحدث هاريمان عن اإلنجازات التي 
حققها في حياته المهنية وحبه لساعة Big Pilot’s Watch. وقد نشرت دار 
العمل  فيه  يناقشان  وهاملتون،  هاريمان  بين  حواًرا  أيًضا  سي  دبليو  آي 
المدهش كسائق في سباق Formula OneTM وشغفه بالموضة والموسيقى 

ودوره كناشط اجتماعي.

رابط لمشاهدة حملة دار آي دبليو سي الرقمية لساعة Big Pilot بمشاركة 
 https://watches.iwc.com/misanigtv :ميسان هاريمان

 رابط لمشاهدة حوار ميسان هاريمان مع لويس هاملتون:
https://watches.iwc.com/misanxlewis
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دار آي دبليو سي شافهاوزن

في عام 1868، سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين 
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس دار الساعات الدولية في 
شافهاوزن. كان حلمه هو الجمع بين أساليب التصنيع األمريكية المتقدمة 
الجيب  أفضل ساعات  لصنع  السويسرية  الساعات  في صناعة  والحرفية 
في عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد 
للساعات  المركزي  اإلنتاج  أيضاً  أنشأ  بل  فحسب،  سي  دبليو  آي  لدار 

الميكانيكية في سويسرا.

شافهاوزن  دبليو سي  آي  دار  قامت  تاريخها،  من  عاًما   150 مدار  على 
الكرونوغرافات  خاصة  الوظيفية،  اآلليات  صناعة  في  سمعتها  بتعزيز 
ِقبل  من  االستخدام  وسهولة  والمتانة  بالبراعة  تتميز  التي  والتقويمات، 
العمالء. تعتبر آي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك، 
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة 
مبدأ  بتفضيل  والسيراتانيوم®.  التيتانيوم  ألومينايد  مثل  متطورة  مواد  من 
»الشكل يتبع الوظيفة« أكثر من الزخرفة، تجسد إبداعات الدار السويسرية 
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطموحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

تنتقي دار آي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها على 
لتستمر لألجيال.  التي صممت  المستدامة جوهريا  الساعات  البيئة، وخلق 
تفخر الدار بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل، باإلضافة إلى توفير 
بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين. تشارك آي دبليو سي أيًضا مع المنظمات 

التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

 يمكن تنزيل صور حملة ساعة Big Pilot الجديدة مجاًنا 
press.iwc.com من الموقع

لمزيد من المعلومات

دار آي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة

press-iwc@iwc.com البريد اإللكتروني 
press.iwc.com موقع اإلنترنت 

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي

iwc.com موقع اإلنترنت 
facebook.com/IWCWatches فيسبوك 

youtube.com/iwcwatches يوتيوب 
twitter.com/iwc تويتر 

linkedin.com/company/ لينكدان 
iwc-schaffhausen  

instagram.com/iwcwatchesarabia انستجرام 
pinterest.com/iwcwatches بنتريست 
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