
 دار أي دبليوسي شافهاوزن 
تفتتح بوتيكاً رفيع المستوى في دبي مول 

2022: تعلن دار أي دبليوسي شافهاوزن عن افتتاح بوتيك رفيع المستوى لها في دبي مول، وجهة التسوق  اإلمارات العربية المتحدة، مارس 
العالم من توقيع أي  البوتيك الجديد أول بوتيك في  للبيع بالتجزئة، يعتبر  األكبر من نوعها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بمفهومه المبتكر 

Big Pilot مقدماً رحلة تفاعلية عبر عالم صناعة ساعات الدار. دبليو سي تم تخصيصه بالكامل لمجموعة “بيغ بايلوت” 

دبليو سي  أي  دار  أسدلت  الفائت،  والعشرين من شهر مارس  الثامن  في 
شافهاوزن الستار رسمياً على بوتيكها الفالغشيب بحضور مهدي راجان، 
مدير الدار اإلقليمي في الشرق األوسط والهند وأفريقيا، إلى جانب مجموعة 
مقربة من العمالء والشركاء. اختبر الحضور عرضاً مسبقاً حصرياً ورائعاً 
ألحدث مجموعات دار الساعات السويسرية الراقية وُمنحت لهم الفرصة 

للتفاعل مع باقة من الخدمات المتميزة والتقنيات المبتكرة. 

يمتد هذا البوتيك على مساحة 313 متًرا مربًعا في الطابق األرضي حيث 
يشكل الوجهة المثالية الكتشاف ساعات أي دبليو سي في مساحة مصممة 
بشكل مميز. استلهم ديكور البوتيك من التصميم الجريء األيقوني لساعة 
Big Pilot وتقنيتها المتطورة، وهو يرحل بزواره إلى مرحلة متقدمة في 

الزمن مقدماً لمحة عن مستقبل أي دبليو سي وحرفيتها المبتكرة.

ينتقل العمالء إلى عالم أي دبليو سي الحديث الذي يتميز بحاويات شحن 
 Big Pilot على الطراز الصناعي للحصول على رمز تصميم يتتبع مسار
من ساعة أداة إلى أيقونة ثقافية. تحتل الساعات مركز الصدارة في علب 

العرض الحديثة الخالية من الزجاج لتقديم تجربة 

يحيط  انفتاًحا.  وأكثر  ملموس  بأسلوب  اإلبتكارات  على  للتعرف  مميزة 
بالمساحة بوابتان إلكترونيتان للدار تمتد من األرض إلى السقف وتضفي 

روح أي دبليو سي الفريدة على الحياة من خالل صور مذهلة.

تحتفل منطقة العرض المركزية بعالقة أي دبليو سي الوثيقة بعالم رياضة 
 Mercedes-AMG Petronas فريق  مع  الطويلة  والشراكة  السيارات 
™Formula One. فبعد إعالنها مؤخًرا عن تمديد شراكتها لسنوات متعددة، 
وللمفهوم  الفريق  تجاه  سي  دبليو  أي  اللتزام  تكريماً  المنطقة  هذه  تشكل 
السباق  سيارة  الوسط  في  تتمركز  الحقيقي.  التميز  لمعنى  بينهما  المشترك 
 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance Formula One™
التي يقودها لويس هاميلتون، سفير دار أي دبليوسي. خالل موسم 2022، 
يمكن للزوار أيًضا االستعداد لمغامرة سباق فورموال واحد فريدة من نوعها 
مع ميزة الواقع المعزز المصممة خصيًصا لخلق تجربة فريدة من نوعها 

بزاوية 360 درجة.

بعد اإلنتهاء من هذه التجربة اإلستثنائية، يمكن لعمالء أي دبليو سي أخذ 
الخفيفة وقهوة  الوجبات  يقدم  الذي   Big Pilot الراحة في كافيه  قسط من 
الهندسة”  “حائط  إلى  االنتقال  يمكنهم  ثم   .IWC Big Pilot بـ  خاصة 
في  ساهمت  التي  والحرفية  البراعة  تاريخ  في  كامل  بشكل  واالنخراط 
في  المدمج  البث  استوديو  يعزز  المبتكرة.  دبليو سي  أي  صناعة ساعات 
البوتيك تجربة المشتري من خالل تزويد العميل بطريقة للتواصل مع الدار 
وعرض المجموعة افتراضًيا. حتى أن االستوديو يتحول إلى حجرة رقمية 
لهواة جمع الساعات، حيث يقدم متخصصو أي دبليو سي للعمالء خبراتهم 

في أحدث الساعات لمجموعاتهم الخاصة.

الشخصيات بكبار  الحصرية  السينما  صالة  زيارة  للضيوف  يمكن   أخيًرا، 
360 درجة واالطالع على أحدث مجموعة ومشاهدة سباقات الفورموال واحد 
وحتى القيام بجولة افتراضية إرشادية من خالل مركز التصنيع في أي دبليو 
سي. بجوار المدخل الرئيسي لدبي مول، سيجد العمالء مدخاًل حصرًيا يضمن 

.AMG G-Class مثااًل للفخامة عند وصولهم في سيارة مرسيدس

الدار في الشرق األوسط والهند وأفريقيا  علق السيد مهدي راجان، مدير 
قائاًل: “نريد أن نخلق لعمالئنا تجربة استثنائية وخدمة مبتكرة ال مثيل لهما 
صناعة  عالم  إلى  للوصول  حصرياً  طريقاً  بذلك  لهم  مقدمين  العالم  في 
مغامرة  إنها  أكثر من مجرد رحلة.  األمر هو  هذا  بنا.  الخاص  الساعات 

استثنائية للغوص في العالم المبتكر لدار أي دبليو سي شافهاوزن”. 

دبليو سي شافهاوزن في منطقة  لبداية فصل مشوق من دار أي  استعدوا 
الشرق األوسط. 

إنستغرام: 
 @IWCWatchesArabia
#IWCWatchesArabia

لإلستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:
gopika@theqode.com -غوبيكا مدان - The Qode

evane@theqode.com -إيفان دي سوزا - The Qode
shaheena@theqode.com -شاهينا عثمان - The Qode
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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 
والحرفية في صناعة الساعات السويسرية لصنع أفضل ساعات الجيب في 
عصره. من خالل القيام بذلك، لم يرسي األساس لنهج الهندسة الفريد لدار 
آي دبليو سي فحسب، بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي للساعات الميكانيكية 

في سويسرا.

على مدار 150 عاًما من تاريخها، قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن 
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  والسيراتنيوم®.  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 الصور مجاًنا من الموقع 
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دار آي دبليو سي شافهاوزن
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