
 السيدتان كيت بالنشيت وفرانشيسكا جسيل، 
 مديرة التسويق بدار أي دبليو سي 

تتحدثان حول االستدامة

شافهاوزن، 12 أكتوبر، 2020 – بعد إصدار تقرير االستدامة الثاني لدار أي دبليو سي شافهاوزن، اتصلت افتراضًيا الممثلة والمنتجة كيت بالنشيت 
عبر اإلنترنت مع فرانشيسكا جسيل، مديرة التسويق بدار أي دبليو سي لمناقشة االستدامة. وقد عبرا عن االهتمام المشترك بالموضوع، وتحدثا عن 

نهج دار أي دبليو سي إلدارة تأثيرها البيئي واالجتماعي بفعالية، مما أكسب الماركة دوًرا قيادًيا في صناعة الساعات الفاخرة المستدامة.

فقد كانت والزالت كيت بالنشيت، الممثلة والمنتجة الشهيرة، سفيرة لماركة 
األوسكار  جائزة  على  الحائزة  وانضمت   .2006 عام  منذ  سي  دبليو  أي 
مرتين إلى فرانشيسكا جسيل، رئيسة قسم التسويق في أي دبليو سي، وهي 

أيًضا رئيسة لجنة االستدامة للماركة، إلجراء مناقشة عبر مؤتمر فيديو.

وقالت كيت بالنشيت: »عندما تقابلت أنا وفرانشيسكا أول مرة عام 2015، 
اكتشفنا اهتمامنا المشترك بموضوعات االستدامة. من الضروري أكثر من 
أي وقت مضى للماركة مراجعة بصمتها البيئية واتخاذ خطوات ملموسة 
نحو االستدامة. فإن مفهوم الشفافية هو المفتاح ألن العمالء يريدون معرفة 

كيف يتم تصنيع المنتج الفاخر.«

»غالًبا ما نتحدث أنا وكيت عن االستدامة، وهو حًقا موضوع قريب من 
قلوبنا. وأضافت فرانشيسكا جسيل لقد كان شرًفا كبيًرا لي أن أتواصل معها 
افتراضًيا، وأنا أقدر لها تسليط الضوء على الجهود التي نبذلها في رحلتنا 

لنصبح شركة فاخرة مستدامة بالكامل«.

وخالل محادثتهما، ناقشت بالنشيت وجسيل طول عمر ساعات آي دبليو سي 
حماية  أهمية  عن  تحدثا  كما  ألجيال.  لتستمر  ُصممت  والتي  الميكانيكية، 
سبيل  وعلى  الفاقد.  وتقليل  تدويرها  المعاد  الطاقة  شراء  خالل  من  البيئة 
استخدامها  يمكن  سفر  حقيبة  الجديدة  سي  دبليو  آي  تعتبرعبوة  المثال، 
لسنوات بداًل من التخلص منها أيًضا. وكانت النقطة المحورية األخرى هي 
التوريد المسؤول للمواد الخام وشهادة آي دبليو سي لمدونة ممارسات عام 

 .(RJC) 2019 لمجلس المجوهرات المسؤولة

2020 وقد أصدرت آي دبليو سي تقرير االستدامة الخاص بها لعام 

االستدامة  تقرير  من  الثاني  اإلصدار  سي  دبليو  آي  أصدرت  يوليو،  في 
الخاص بها وفًقا لمعايير مبادرة التقارير العالمية (GRI)، لتأكيد ريادتها في 
صناعة الساعات الفاخرة المستدامة. كانت دار أي دبليو سي أولى ماركات 
أفضل  لمعايير  متضمًنا  تقريًرا  تعد  التي  الفاخرة  السويسرية  الساعات 
الممارسات العالمية هذه في عام 2018. ففي التقرير الجديد، تصف الشركة 
2018 وتنشر  تم تحديدها في عام  التي  أداؤها مقابل األهداف  كيف كان 
أهداًفا جديدة للوصول إليها بحلول عام 2022. ويوضح نشر التقرير الذي 
يصدر كل سنتين التقدم الذي أحرزته دار أي دبليو سي في دمج االستدامة 
في صنع القرار اليومي وإدارة تأثيرها االجتماعي والبيئي بشكل مسؤول.

جسيل  وفرانشيسكا  بالنشيت  كيت  بين  بالمحادثة  الخاص  الفيديو  يُتاح 
لدار أي دبليو سي  التابعة  التواصل االجتماعي  مباشرًة اآلن على قنوات 

.iwc.com والموقع اإللكتروني
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التنزيالت

يمكن تنزيل اللقطات التصويرية لمناقشات الفيديو من الموقع 
 press.iwc.com اإللكتروني

لمزيد من المعلومات

دار أي 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 

دار أي 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  ساعات  أفضل  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  أي  لدار 

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 أي 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 وطوحاته أثناء رحلته عبر الحياة.

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

التي تعمل عالمًيا لدعم األطفال والشباب.
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