
 للمالبس التحتية النسوية It Girlعرض 

  --/ PRNewswire/2015مارس  27لندن، 

): العالمة البريطانية الوحيدة المشاركة في "األسبوع العالمي ألزياء السياحة" المقرر تنظيمه Harletteھارليت (
العالمة المتخصصة في المالبس  ليونسكو للتراث العالمي في الكاريبي.المدرجة على قوائم ا كوراساوعلى جزيرة 

التحتية وأزياء السباحة الفاخرة عرضت منتجاتھا في البحر وعلى الشاطئ وفي الغرف بدرجات اكتنفت كل لحظة من 
 لحظات المالذ بھذا الفردوس الباھر.

 بط التالي:الصحفي، يرجى النقر على الرا Multimedia Newsالستعراض بيان 

http://www.multivu.com/players/English/7485151-harlette-it-girl-lingerie-show/ 

لورين أنغليستا تألقت بالبكيني الذھبي والثياب واللفائف الفضفاضة الزرقاء  2014 كوراساو ملكة جمال الكون 
أنستازيا بيير ارتدت تصميم "ھارليت" الفريد من مالبس السباحة "فيفا ال  2011ملكة جمال البھاماس  الالمعة.

ء" حيث تألقت افتتحت ملكة جمال البھاماس عرًضا ُوصف بأنه "عرض مشھود في تاريخ األزيا  ريفولوسيون".
المالبس الذھبية، مع وفرة في الشراريب القماشية، ومالبس سوداء أحادية القطعة، مزينة بجدائل طويلة من اللؤلؤ، مع 
المزج بين ألوان الحرير والفضي وأجنحة الطاووس المفرودة على ممشى العرض، باإلضافة إلى البيكي مرتفع 

وبلغ العرض ذروته عندما اختتمت كورتني أوكونر أداء العارضات  يوان.الوسط بلمسات متألقة مستوحاة من عالم الح
 بأزياء فاخرة مزينة بالريش، لتقدم بھا لمحة مثيرة ووفيرة من اإلغراء الخاص.

واختارتھا بيلي  التيشيا كاستاو الرا ستونالعارضات  ارتدت تشكيلة "ھارلت" الفاخرة من المالبس التحتية النسوية 
تمتلك العالمة براءة  .Secret Diary of a Call Girlمسلسل بايبر الرتدائھا في السلسلة الرابعة والختامية من 

صاحبة  الشركة على أنھا  Economic Timesاختراع عن أول حماالت بنطال ماسية في العالم، وقد صنفت مجلة 
وقد ظھرت ھارليت" في برنامج تلفزة الواقع  المركز الخامس عالميًا من حيث التفرد في خدمة المستھلكين.

Thing Britain's Next Big  كما ظھرت في كتابSaudi Arabiaon the Edge  .لمؤلفه توماس ليبمان 

سانتا باربرا وقّدم له برنامج ميامي  قرب شاطئ ومنتجع جولف  الرائعة كوراساو أقيم الحفل في ضيافة جزيرة 
ستكون أحد المواقع المدرجة على  كوراساوإلى ذلك، أكدت "ھارليت" أن جزيرة  Fashion Show VIP .لألزياء

أما طبيعة البرنامج فستكون ملھمة وتنويرية  قائمتھا لبرنامجھا المتلفز المرتقب، علًما بأنه ال يزال في طور اإلعداد.
 المخرجةإخراج وإنتاج من العرض جدير بالذكر أن  وراقية باألذواق حسب تصريح المنتج المنفذ بوبي غالينسكي.

بمدينة  MIP TVومن المقرر أن تشارك "ھارليت" في فعاليات  ديبرا ريد الحائزة على جائزة إيمي وجائزة أوسكار.
 "كان" خالل شھر أبريل.
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