استطالع آفاق جديدة:
العالم البحري
لساعات P O RTU GIESER
شافهاوزن 15 ،يوليو  –2020بعد إطالق تشكيلتها الجديدة من ساعات  Portugieserقامت دار أي دبليو سي شافهاوزن بتوحيد جهودها مع شركة
ملموسا بطريقة فريدة .وقد قامت الماركات الثالثة م ًعا بخلق تجربة إبحار حديثة
سوالريس ياتس ودار أورليبار براون لتجعل عالم الساعة Portugieser
ً
مؤلفة من يخت اإلبحار  Solaris 55واإلصدار الخاص من الكرونوغراف  Portugieser Yacht Clubوتشكيلة مكونة من تسع قطع من مالبس البحر.
األشرع مشدودة بإحكام واأليادي مثبتة على دفة القيادة :ومقدمة اليخت
تنحرف بفعل الرياح ويبدأ اليخت في اإلبحار بسرعة .إن ساعة
 Portugieserمن دار أي دبليو سي لها جذور عميقة في عالم اليخوت
واإلبحار والمالحة .لقد كان التصميم الواضح والعملي ألول ساعة
مستوحى من ساعات قياس الوقت بالسفن ،وهي أدوات
Portugieser
ً
لقياس الدقة البحرية تستخدم في حساب خط الطول للسفن .ألكثر من
 80عام ظلت الساعة  Portugieserاختيار األفراد المتطلعين للخروج
عن المألوف واإلبحار في آفاق جديدة.

يأتي في قلب هذا العالم البحري اليخت  Solaris 55من صنع ماركة
اليخوت اإليطالية الفاخرة سوالريس ياتس ،والذي تمت مواءمته بعناية
شديدة ليعكس الرموز المرئية لتشكيلة ساعات  Portugieserالجديدة من
دار أي دبليو سي ،والمزدانة باللون األبيض واألزرق الداكن وبتفاصيل
مصنوعة من الكروم المصقول .اسم اليخت هو ""DOUBLE MOON
والذي يذكرنا بمبين أطوار القمر الفريد في التقويم الدائم لساعات دار أي
دبليو سي والذي يصور طور القمر كما يظهر في نصفي الكرة األرضية
الشمالي والجنوبي.

وقد صرح السيد كريستوف جراينجر هر ،المدير التنفيذي ل دار أي دبليو
ً
قائال «ما يميز دار أي دبليو سي على وجه الخصوص هو
سي شافهاوزن
بناء عوالم حقيقية وشعورية حول منتجاتنا ،كما فعلنا على سبيل المثال مع
أول رحلة حول العالم للطائرة  Spitfireأو مع فريق دار أي دبليو سي
ريسنج .بالنسبة إلطالق تشكيلتنا الجديدة من ساعات  Portugieserفقد
قمنا بالتعاون مع شركة سوالريس ياتس ودار أورليبار براون لخلق عالم
من اإلبحار باليخت يجسد التراث البحري لعائلة الساعات األكثر شهرة
ملموسا بطريقة لم يسبق لها مثيل».
ويجعله
ً

ولكن هذه اليخت لن يكتمل بدون ساعة ومالبس تليق به لربان اليخت .لذلك
أطلقت دار أي دبليو سي اإلصدار «أورليبار براون» من الساعة
 Portugieser Yacht Club Chronographبعلبة ستانلس ستيل ومينا
باللون األزرق البحري .وبفضل مقاومة الماء وصفات المتانة ،تبدو هذه
الساعة الكرونوغراف البحرية في مكانها المناسب على متن السفن
والشواطئ .عالوة على ذلك قامت دار أورليبار براون ودار أي دبليو سي
م ًعا بتصميم تشكيلة مالبس البحر " "Capsule Collectionاألنيقة
والعصرية المكونة من تسع قطع.
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شركة سوالريس ياتس –
التميز في صناعة اليخوت منذ عام 1 974

ُتعد يخوت سوالريس ياتس تجسيدًا لمفهومي النزعة الرياضية وأناقة
اإلبحار .ويقع مقر الشركة في أكويليا ،على ضفاف بحيرة البندقية ،وتعمل
في بناء اليخوت الشراعية البحرية التي تلبي أعلى المتطلبات منذ
السبعينيات .وألنها تتميز بتصميم استثنائي وأداء إبحار متميز ،فهي تضع
معايير جديدة لليخوت الرياضية الترفيهية .تدمج شركة سوالريس الحلول
ذات التقنية الفائقة مثل ألياف الكربون والمواد المركبة من األلياف
الزجاجية ،مع بناء السفن التقليدية الصلبة .تفي شركة اإلبحار اإليطالية
الفاخرة ً
أيضا بأعلى متطلبات التصميم الداخلي ،من خالل كبائن تثير
اإلعجاب حتى أدق تفاصيلها ،وبفضل الحرفة اليدوية العالية الجودة
واألعمال الخشبية الراقية.
وقد تمكنت الماركة من تنفيذ لك دون المساس برؤيتها ونظامها وابتكاراتها.

دار أورليبار براون

منذ مارس  ،2007نجحت دار أورليبار براون لألزياء البريطانية
المتخصصة في الموضة وأزياء الترفيه في إعادة ابتكار موضة العطالت
بالنسبة للرجال ،مع بقاء الشورتات الكالسيكية األصلية من الدار «أفضل
شورتات يمكنك السباحة فيها».

وبعد النجاح الكبير للشورتات المطبوعة بصور فوتوغرافية ،قدمت دار
أورليبار براون لألزياء خدمة التصميم حسب الطلب عام  ،2015حيث قدمت
للعمالء الفرصة لعمل شورتات سباحة مطبوعة بصور فوتوغرافية حسب
الطلب عبر تطبيق  #SnapShortsسواء في المتاجر أو عبر اإلنترنت.
من لحظة بجوار مصباح حمام السباحة إلى خزانة المالبس األساسية ،نمت
دار أورليبار براون لتصبح ماركة عالمية مع مجموعة سريعة التوسع من
المتاجر الدولية ،وقائمة تُحسد عليها من الوكالء واستطالع متنامي في
فئات المنتجات الجديدة .وتنتشر متاجرها في أكثر من  25موق ًعا حول
العالم ،بما في ذلك لندن وأوكسفوردشاير ونيويورك وميامي وفرنسا
وإسطنبول واليونان وأستراليا والكويت واإلمارات العربية المتحدة.
كما استطاعت الماركة أيضا اجتذاب عدد متزايد من المتابعين الذين
يجمعهم عشق المغامرة من خالل مبادرة التواصل االجتماعي
 ،#OBsAroundTheWorldالتي تشجع العمالء على نشر صور لهم
أثناء ارتداء منتجات  .OBعالوة على ذلك ،فإن مستضيفيها من المجموعات
الشريكة ذائعة الصيت والمعجبين من المشاهير قد منح أورليبار براون
مكانة لم تسبق إليها في قلوب المحبين.
من خالل تقسيم الفئات األساسية إلى أربع مجموعات هي مالبس الشاطئ
ومالبس الرياضة ومالبس المنتجع ومالبس الساحل ،استطاعت دار
أورليبار براون لألزياء ابتكار مالبس وأكسسوارات فريدة وخالدة تالئم
جميع الظروف لتمكين العمالء من قضاء عطالتهم بصورة أفضل ومشاركة
ذكرياتهم التي ال تنسى.
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دار أي دبليو سي شافهاوزن

في عام  ،1868سافر صانع الساعات األمريكية ورجل األعمال فلورنتين
أريوستو جونز من بوسطن إلى سويسرا وأسس «شركة 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 لشركة أي دبليو سي فحسب ،بل أنشأ أيضاً اإلنتاج المركزي
للساعات الميكانيكية في سويسرا.
على مدار  150عا ًما من تاريخها ،قامت شركة أي دبليو سي شافهاوزن
بتعزيز سمعتها في صناعة اآلليات الوظيفية ،خاصة الكرونوغرافات
والتقويمات ،التي تتميز بالبراعة والمتانة وسهولة االستخدام من قِبل
العمالء .تعتبر أي دبليو سي اليوم رائدة في استخدام التيتانيوم والسيراميك،
وهي متخصصة في تصنيع علب الساعات الفنية الهندسية للغاية المصنوعة
من مواد متطورة مثل ألومينايد التيتانيوم والسيراتانيوم® .بتفضيل مبدأ
«الشكل يتبع الوظيفة» أكثر من الزخرفة ،تجسد إبداعات الشركة السويسرية
لصناعة الساعات الخالدة أحالم صاحبها وطوحاته أثناء رحلته عير الحياة.
تنتقي شركة أي دبليو سي المواد بمسؤولية وتتخذ إجراءات لتقليل تأثيرها
على البيئة ،وخلق الساعات المستدامة جوهريا التي صممت لتستمر
لألجيال .تفخر الشركة بتدريب صناع ساعات ومهندسي المستقبل ،باإلضافة
إلى توفير بيئة عمل ممتازة لجميع الموظفين .تشارك أي دبليو سي ً
أيضا
مع المنظمات التي تعمل عالميًا لدعم األطفال والشباب.

التنزيالت

يمكن تنزيل صور اليخت "،"Solaris 55 DOUBLE MOON
واإلصدار «أورليبار براون» من الساعة Portugieser Yacht
 Club Chronographوتشكيلة مالبس البجر المكونة من تسع
قطع .press.iwc.com
لمزيد من المعلومات

دار أي دبليو سي شافهاوزن
قسم العالقات العامة
البريد اإللكتروني press-iwc@iwc.com
موقع اإلنترنت press.iwc.com
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
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يوتيوب
تويتر
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