
 
 

  نشرة/جلوبال

التي تبثھا وكالة بي أر نيوز وير ا�ع�نية اليوم              "                 " السادة المشتركون إليكم جلوبال 
  2013حزيران /الموافق              يونيو

  

  . دنيم تؤكد تعافيھا من حالة الركود بإط�ق أكبر وجھة تسوق لجينز دنيم في العالم  في سيلفريدجز

  

  ----/بي ر نيوز وير /2013حزيران / يونيو 6المملكة المتحدة في /لندن،إنجلترا

    

حزيران ، في سيلفريدجز بشارع أكسفورد ، / يونيو 6ستوديو دنيم، الذي يفتتح رسميا اليوم، الخميس 
أكبر من حمامي سباحة .  ألف قدم مربع 26ھو أول وأكبر مكان من نوعه في العالم على مساحة 

يين ، أو أكثر من نصف حجم ملعب كرة قدم ، وانه تم تخصيص ھذه المساحة  لتلبية ا�حتياجات أولمب
 الذي - ان إط�قھا يثبت أيضا أن سوق دينيم . الخاصة للنساء ال�تي تبحثن عن الدينيم المناسب المثالي

   بصدد -الحاليشھد تراجعا في أواخر تسعينيات القرن الماضي والتعافي في العقد اOول من القرن 
حتي إنھا بالنسبة لرغبة مصمم دينيم المتخصص،  بأزواج من الجينز . العودة مرة أخرى بشكل جيد 

  .  جنيه استرليني لكل منھما، تثبت أنھا Z تشبع220يبلغ سعرھا في المتوسط 

    

 لمشاھدة البيانات الصحفية للوسائد المتعددة برجاء النقر على الرابط التالي 
###http://www.multivu.com/mnr/61906-selfridges-denim-studio-launch###  

  

وقد دفعت الزيادة الصحية في المبيعات في صنف الدنيم في سيلفريدجز على مدى السنوات اOربع 
 بالمائة، المركز التجاري Zط�ق خطة توسع قبل عامين ، مما أدى إلى افتتاح 50الماضية، بأكثر من 

إنه اOن أكبر خمس .  م�يين جنيه استرليني6 وإن اZستثمار الجيد فيه تجاوز -م اليوم ستوديو الديني
إن توقعات .مرات مما كان عليه قسم دينيم في السابق، مع ضعف العدد من الع�مات التجارية

سيلفريدجز تشير إلى أنه  سوف يتم ا_ن بيع ما يقرب زوجين من الجينز كل دقيقة خ�ل ساعات البيع 
  .اليومية

  

 ألف زوج متاح من  الجينز،فإن ستوديو دينيم يقدم أكبر تشكيلة من أنماط الدينيم 11وأنه مع أكثر من 
تحت سقف واحد مع الخدمات التي أستحدثت خصيصا لجعل البحث عن الجينز المثالي أسھل وأكثر 

د في العالم Zختيار الجينز وسوف يكون ستوديو دينيم المكان الوحي. متعة من أي مرة تم تجربتھا من قبل
 ألف جنيه استرليني، وكذلك أيضا مجموعة من الم�بس غير 11 جنيه استرليني وحتى 11من أقل من 



ان كل ع�مة تجارية يضمھا ستوديو دينيم تم مطالبتھا . الرسمية والرياضية Oفضل إطراء لنظرة دينيم
  .ال بافتتاح ھذا المركز الرائد للتجزئةمن قبل سيلفريدجز باستحداث قطع حصرية عالمية ل�حتف

  

،  جينز ھدسون، ""J وجنبا إلى جنب مع اختيار المنتجات غير العادية لتشمل الع�مة التجارية جيه 
 3X 1ستي� مكارتني، وفيكتوريا بيكھام دينيم، ونجوم الدينيم مثل لي و ليفايز والملصقات الناشئة مثل 

 ستوديو دينيم أكثر  خدمات دينيم المتخصصة الديناميكية على ب�ك دينيم وكيل سيتي، سوف يقدم
من خدمة تسديد الحساب ذاتيا عند خروج العم�ء في عجالة، إلى ستوديو مناسب، والذي . ا�ط�ق

وھو الدينيم اOول المخصص لجناح التسوق الشخصي مع "  للرؤية الكاملة"غرفة مناسبة 18يتألف من  
اول للحصول على مشورة الخبراء، وتمتد الخدمات أيضا إلى خياط الدينيم، وجود المصممين في المتن

  .لتقديم تعدي�ت تتم في فترة مضمونة لمدة ساعتين

  

، حيث  ###Jeanius Bar###  ويمتلك ستوديو الدينيم أيضا خدمة رقمية متطورة تسمى بار جينيوس 
وديل ، ونصيحة الخبراء وآZف الصور يستطيع الزبائن تبادل المشورة حول المعلومات الخاصة بالم

  .المتاحة من خ�ل شاشة لوحية إلكترونية عم�قة تعمل باللمس

باعتباره الفضاء اZجتماعي حيث يتم تشجيع النساء  ###  Jeanius Bar### ويتضاعف بار جينيوس 
 التجاري  على المشاركة والتفاعل واZستمتاع بتجربة التسوق مع النساء اOخريات، داخل المركز

  .وخارجه

  

ويعتبر ستوديو الدينيم قبل كل شيء شھادة للمرونة واOبدية المطلقة لما يعتبر على نطاق واسع النمط 
  .اOكثر شھرة وديمقراطية في تاريخ الموضة

   

  :م�حظة للمحرر

مرتين سيلفريدجز ھو الحائز الحالي على لقب أفضل متجر في العالم، والتي منحت إلى المركز التجاري 
 مجموعة متاجر -  IGDS(متتاليتين من قبل أكبر وأكثر رابطة متاجر احتراما في جميع أنحاء العالم 

وقد منحت الجائزة الثانية إلى سيلفريدجز في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في باريس ). انتركونتيننتال
  .ھذا اللقب ھو ساري المفعول لمدة  سنتين في كل مرة. 2012في يونيو 

  

   -:لمشاھدة الفيديو برجاء الدخول على الرابط التالي 

  

 ###Video: http://www.multivu.com/mnr/61906-selfridges-denim-studio-

launch###  

  

  سيلفريدجز: المصدر

  

  

  :ZتصاZت وسائل ا�ع�م ، يرجى ا�تصال بـ

  برونو باربا، مدير الع�قات العامة للع�مة التجارية الرفيعة 

  02073183204: اتف رقمھ

  

  ###Bruno.Barba@selfridges.co.uk###:  أو عبر البريد ا�لكتروني

  



  جيليان ماكفرسون

  3987 7318 020: ھاتف رقم 

  ###Jillian.Macpherson@selfridges.co.uk###: او عبر البريد ا�لكتروني

  

  انتھت النشرة

 ج ع ن/ ح م


