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	TAGتاغغ هھھھوويیرر   Heuer جيینسوونن باتوونن يیررقصص مع االصقوورر عنددما تجعلل  

يیرر  1جيینسوونن باتوونن٬، سائقق االفووررمووال ٬، وو سف ِررسيیددسس يینن م 	TAGتاغغ هھھھوويیرر لفرريیقق مكالرر  Heuer ثاررةة الغ ااإل ٬، يیقوومم بأددااء عررضضٍ ب
االجدديیددةة 1للصيیدد بالصقوورر وو يیكشفف عنن ساعة فووررمووال  

	TAGتاغغ هھھھوويیرر   Heuer  اتت ا٬، وو بميیكانيیكيی اليیة في ساعاتهھ بالددقة االع  ً يیا لم اعة االساعاتت٬، االمعررووفة عا لرراائددةة في صن كة االسوويیسرريیة اا االشرر
-االكرروونووغرراافف٬، ااحتفلتت بالسباقق ااألخيیرر منن مووسمم منافسة االجائززةة االكبررىى  -غرراانن برريي   لووبب مختلفف٬، حيیثث قامم نجمم في أأبووظظبي٬، بأس 

	TAGيیرر تاغغ هھھھوووو سفيیرر  1مررسيیددسس للفووررمووال مكالرريینن  Heuer  اتوونن بتقدديیمم عررضضٍ مثيیرر مع ااثنيینن منن االصقوورر منن نادديي جيینسوونن ب
ً إإ لل أأيیضا دد ااالحتفا . وو شهَھِ يینن للصقارر .ططالقق االسائقق االنجمم ألحددثث االساعاتت االمبتكررةة منن االشرركةأأبووظظبي   

بالصقوورر1في هھھھذذاا االحددثث االحصرريي كانن بططلل االفووررمووال تهھ بالصيیدد  هھارراا ٍ لم في عررضض باتوونن  يینسوونن  منن  ٬، وو٬، ج لصقوورر  نن منن اا َ ااثنيی ّمم قدد
بيیضانن عتبرر هھھھذذاانن االصقرراانن ااأل ً. يی ثيیررٍ جدداا االحصرريي للصقارريینن بأسلووبب م ذذررووةة ساللتهھما٬، حيیثث يیمتدد  (منن نووعع االسنقوورر) نادديي أأبووظظبي 

وو يیغططيیهھما ررفف إإلى االططررفف٬،  لطط افة متررٍ ووااحدد منن اا مس ناحيینن إإلى  لج هھھھي  اا قارريینن  أأبووظظبي للص وورر نادديي  ة صق هھھھلل. إإنن ررؤؤيی ّجج أأبيیضض مذذ تموو
امتيیازز ررؤؤيیة للفخامة.ب  

-قامم االسيیدد ستيیفانن ليینددرر  	TAGتاغغ هھھھوويیرر االررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة    Heuer - اسبة وو   االمن بجيینسوونن باتوونن إإلى هھھھذذهه  التررحيیبب  شخصيیاً ب
	TAGتاغغ هھھھوويیرر أأهھھھددااهه االساعة ااألحددثث منن   Heuer اتت  أأووتووماتيیكك. 16كاليیبرر 1وو هھھھي فووررمووال ازز منن سباق امتيی ٌ مستووحاةةٌ ب إإنهھا قططعة

قدد تمم االكشفف عنهھا في نفسس االليیلة بووااسططة ٬، وو اررااتت٬، هھھھي منن االتيیتانيیوومم ااألسوودد االكاملل مع بعضض االلمساتت االحمررااء االجذذاابةاالسيی
االصقرريینن نفسيیهھما.  

منن مختلفف أأنحاء ٬، وو قدد جاء االكثيیرر منهھمم بالططائررةة كبارر االشخصيیاتت أأهھھھمم أأمسيیة ساهھھھررةة بامتيیازز في فنددقق "فايیسرروويي االشهھيیرر٬، حضررهھھھا
ً لاالعالمم  .االجميیع حضووررهه يیووّدد منهھا االحددثث االذذيي مما جعلل ررفيیعة االمستووىى٬، هھذذهه االمناسبةخصيیصا  

 

	TAGنبذذةة عنن تاغغ هھھھوويیرر   Heuer  

	TAGتاغغ هھھھوويیرر   Heuer نذذ عامم لساعاتت م عة ل ُصنّ لرراائددةة االم يیة اا لسوويیسرر . لقدد تمم بناء تررااثهھا االثرريي على أأساسس االددفع 1860: االشرركة اا
بالحددوودد وو تجاووززهھھھا٬، وو كسرر االقووااعدد: ااستخدداامم االعززيیمة وو االقووةة االذذهھھھنيیة إإلى أأقصى حدد للتغلبب على االقيیوودد االتكنوولووجيیة٬، وو إإبددااعع 

ٌ ططوويی شررااكاتت ئة.  ٍ وو ساعاتتٍ جرريی اافاتت فع كرروونووغرر قدد قامتت بدد هھمم حضووررهھھھمم االغامرر٬،  يیاررااتت وو سفررااءٍ ل لس اتت اا اق ِ سب َقق ِرر لة ااألمدد مع ف
اتت  يیلل لهھا. إإنن ووجوودد سباق للووقتت منن خاللل ددقة المث يیدّدهھھھا  تس الي  بالت ٬، وو  هھھھا ووزز اعاتت وو تجا اليیدد صناعة االس تق االشرركة نحوو االخررووجج على 

يینن يیشكلوونن فرريیقق ااألحالمم٬، يیجسدد االقيیمم ااألساسيیة للعملل االسيیاررااتت في جووهھھھرر االعالمة االتجارريیة وو كذذلكك االرريیاضيیيینن االمددهھھھشيینن االذذ
-هھھھوو أأكثرر منن تصرريیح "ما يیصعبب عليیكك شيیئ" االجماعي٬، االعززيیمة وو االقووةة االذذهھھھنيیة٬، االثباتت وو االططمووحح. إإنن شعاررهھھھا  إإنهھ عقليیة وو ططرريیقة  

في االتفكيیرر.  

 


