نشرة جلوبال ال :تحف "بولت"68-

بسو ،سويسرا في  22أبريل  / 2015بي آر نيوز وير  /أ ش أ -- /

منذ تدشينھا في معرض بازل عام  ،2014أصبحت "بولت BOLT‐68 "68-في وقت قصير
من أفضل مجموعات "بومبيرج"  BOMBERGمع براءة اختراع لنظام الحربة الذي حول
ساعتك الحصرية إلى ساعة جيب رجالي.

وحول موضوع الرغبة ،فإن مجموعة "بولت "68-ستنتج المزيد التصميمات غير التقليدية
والجريئة للمنتجات الجديدة التي أطلقت في عام .2015

ومن لون مبھرج ،بداية من "بولت 68-نيون"  BOLT‐68 NEONإلى التصميم المجنون
"بولت 68-سكل باداس"
 ،BOLT‐68 SKULL BADASSتنتقل المجموعة من الس فيجاس الى ماكاو باثنتين من
الساعات المستوحاة من عالم الكازينو "بولت 68-جامبلر" .BOLT‐68 GAMBLER

وتوفر لك ساعة "بولت 68-ساموراي"  BOLT‐68 SAMURAIالنكھة اآلسيوية ،وتتضمن
أناقة الثقافة اليابانية ،في حين تنقلنا ساعة "بولت 68-فالكون"  BOLT‐68 FALCONمباشرة
إلى منتصف وھج الصحراء.

تأتي المجموعة الكاملة من "بولت "68-بميدالية وسلسلة حيث تم نحتھا كما لو كانت قطعة فنية
حقيقية.

نبذة عن "بومبيرج"

بومبيرج ،ھي وافد جديد إلى عالم الساعات ،وخرجت للنور في عام  2012في نيوشاتيل ،مھد
صناعة الساعات السويسرية .ولكن ال تدع ذلك يخدعك ،حيث أن تلك العالمة التجارية لديھا
طموحات كبيرة ورسالة واضحة مفادھا أن "بومبيرج" مختلفة.
وقال رئيس "بومبيرج" ريك دي الكروا إن "اإلبداع ھو القدرة على التفكير بشكل غير تقليدي".
وتتضمن رؤيته خلق وتأسيس عالمة تجارية للساعات باستثمار دولي  -خلق فضاء جديد لسوق
بال منافس بدال من المنافسة في سوق قائم ،أي العالمة التي ال تركز على إمكانات المنافسين،
ولكن بدال من ذلك ،تركز على احتياجات ورغبات المجتمع المستھدف ،وقنص الطلب عند
حدوثه.

المجموعة السويسرية ،القوية ،والمميزة وغير التقليدية ،حولت تماما ونقضت قواعد صناعة
الساعات الكالسيكية لخلق الساعات غير العادية .ويؤكد عزم العالمة التجارية قدرته على إعادة
اختراع الصورة في ھذه الصناعة .من خالل الجودة وال سيما االنتباه الخاص إلى كل
التفاصيل ،وأخذت مجموعات "بولت "68-و BOLT‐68 and 1968 1968ساعة اليد إلى
مستوى انفتاحي جديد يفتح آفاقا جديدة تحدد اتجاه مرتديھا.
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