
                  
 

 
 

 ن ناين إلمزيكُ آإطالق 
 فيرساتشي هوم عالمة تجارية منبفي لندن  مشروع سكنيأول 

 فيرساتشي هوم ة من إبداعميم داخلياًا يمتاز بتصطابق 50المكون من  ناين إلمز برج آيُكن
 

بروبرتي  هكييكو يو د" الفاخر التطوير العقاريشركة  أعلنت :2015يوليو  20دبي: للنشر الفوري، 
داماك "شركة لمملوكة و ، وهي شركة تابعة )DICO UK Property Holdings Ltd( "تديليم زنجيهولد

، وهو األزياءعالمة تجارية من عالم يحمل  في لندنلها  مشروع سكنيأول  إطالق عنإنترناشونال ليميتد"، 
فيرساتشي " تقوم ، حيثفيرساتشي من ةداخلي اميمبتص سكنيةوحدة  360 يتضمنو ، طابقاً  50مؤلف من  برج
 . شقةكل والتجهيزات لالداخلية  باإلضافة إلى التصاميموالمرافق  الردهةبتصميم  "هوم

 
 خاصةردهة حمام سباحة داخلي وسبا، و ، و فائقة الحداثة رياضيةال للتمارين ةصالمرافق البرج تشمل و 

 ".فيرساتشي هوم" يمصمت من هي جميعها، و وحدائق على السطح سينماو  ألطفالألعاب ل ومنطقة، للمالكين
 
، العاصمة البريطانيةب "باترسي"التي تجاور منطقة  "ناين إلمز"منطقة في قلب  "ناين إلمز آيُكن"برج  قعي
أول مشروع سكني ليكون ، 2020عام الفي إنجاز المشروع أن يتم  ومن المخطططل على نهر التايمز. تو 

فيرساتشي  حيث تهتمفاخرة، دار أزياء  بشكل كاملووضعت تصوراته  تهصممالحجم في لندن بهذا خاص 
 .للمشروع التصميم الداخلي تفاصيل كافةب
 

غرفة أو غرفتين أو من  مختلفة ، وشققالفاخرةالبنتهاوس  وحداتمزيج من من  "ناين إلمز "آيكنبرج ويتألف 
 بانورامية بمناظرنهر التايمز و  على المدينة طلت "،ستوديومانهاتن وحدات " ، باإلضافة إلىنوم غرف ثالث
 ."آي لندن"وقصر وستمنستر إلى  تمتد



                  
 

 
ي هي مرادف للموضة والترف فيرساتش"وقال جيان جياكومو فيراريس، الرئيس التنفيذي لشركة فيرساتشي: 

 فرصة االستمتاع بنمط حياة فيرساتشي بشكل كامل. وفي السنواتيوفر غمار أعمال العقارات وخوضها 
 التعاون معاليوم بفضل و جزءًا استراتيجيًا من عالم فيرساتشي. الخاصة الماضية أصبحت المشاريع السكنية 

لسنوات عديدة،  اعملنا معهالتي العقاري شركة التطوير  -   وداماك "ديكو يو كيه بروبرتي هولدينجز ليميتد""
األمثل  مفهومالنقدم فإننا  –أعلى المعايير للوصول إلى  نسعى من خاللهاالتي رؤيتنا في  نتشارك معهاالتي و 

  ".لنمط عيش فيرساتشي في قلب مدينة لندن
 

 قويسنوي نمو بية األكثر استدامة في العالم، واحدة من األسواق العقار ك تحتفظ بمكانتهالندن  ومازالت
 تنموأن أيضًا ويتوقع المحللون . "جي إل إل" العقاريةلشركة االستشارات  وفقاً  %6حوالي  يبلغسعار لأل

 .في السنوات القادمة% 7- 5 بحوالي العقاراتأسعار 
 
 ينعمالئنا العالميكبيرة من مجموعة  لدى شديدةرغبة  : "نشهدقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماكو 

 دخوللل تضاهىفرصة ال  "ناين إلمز لهم مشروع "آيُكنويقدم  ندن.لفي  مةالفخ اتالعقار  سوقفي  لالستثمار
 تصاميممتميز و  حياةنمط  الذي يوفر، "ناين إلمز "آيُكن مشروعويمثل . ة والثابتةمستقر لندن الإلى سوق 

وٕاضافة رائعة إلى سوق العقارات السكنية في هذه المدينة  من نوعه اً فريد اً فيرساتشي، مفهوممن  عصرية
  ".مذهلةالحيوية الالثقافية و 

 
 خممنزل فالمتالك ال نظير لها مشترين المحتملين فرصة أيضًا لل "ناين إلمز مشروع "آيُكنيمثل : "ضافأو 

الحديقة المستقبلية و  وتشيلسي نايتسبريدج ومايفير مثلالتسوق الفاخرة  وجهات، على مقربة من وسط لندنفي 
   ."لينير بارك

 
كون بيدرسون فوكس "شركة  من بينها، المعروفة عالمياً مجموعة كبيرة من الشركات ويعمل على المشروع 

آند تيرنر " جانب شركة، إلى شركات الهندسة المعمارية في العالم، وهي واحدة من أبرز (KPF) "أسوسييتس
 .(WSP) "بي سدبليو إ"و (JLL) "جي إل إل"ية مثل ستشار وعدد من الشركات اال (TT) "تاونسن

 
  - انتهى -



                  
 

 
 اس بي اي:جياني فيرساتشي  نبذة عن
األزياء العالمية. من أشهر بيوت  وأصبحت، 1978عام الفي  اس بي اي جياني فيرساتشيشركة تأسست 

األزياء  بيعع و يوتصن ميتصمفي ، 1997 سنةشراف الفني لدوناتيال فيرساتشي منذ اإلتحت وتعمل الشركة 
، والرجال للنساء جاهزةالاألزياء و  تصميم األزياء الراقية، بما في ذلك، الحياة العصريةنمط ومنتجات 

  .العطور واألثاثو  ،اإلكسسواراتو  ،الساعاتو المجوهرات، و 
 

  داماك:
رق األوسط وتتمتع بمحفظة متميزة للعديد واحدة من أكبر شركات تطوير العقارات الفاخرة في الش داماك عتبرت

ناطحات  متخصص فيكمطور عقارات  بداية داماك وتميزت ة.قطمن المشاريع في مختلف أنحاء المن
لمواقع والمناطق والتي تقع في أكثر اتمتاز بالجودة والكفاءة،  السحاب والوحدات السكنية الفاخرة الخاصة التي

 ية رئيسية، ومجتمعات سكنية تتوسطها مالعبفي دبي. وتعمل الشركة حاليًا على عدة مشاريع تطوير  جذباً 
حاليًا مع  ، تتعاون داماكذلك إضافة إلىفندقية في مختلف أرجاء المنطقة. ومشاريع فنادق وشقق  ،للغولف

دودة من ضمنها شركات بعض من أشهر دور األزياء والتصميم العالمية وتطور معها عقارات بإصدارات مح
  و"تايغر وودز ديزاين". "باراماونت هوتيلز آند ريزورتسوفندي ومؤسسة ترامب و" فيرساتشيومؤسسات: 

  
العقارية  "، إذ أتمت داماكفيرساتشي هوم"و داماكليس هو التعاون األول بين  "ناين إلمز"آيكن ومشروع 

على ضفاف البحر األحمر في الجوهرة) وهو برج (برج سكني يحمل العالمة التجارية فيرساتشي  بنجاح تشييد
، كما ستنتهي قريبًا من إنجاز برج سكني فاخر في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، والذي يحمل جدةمدينة 

  أيضًا تصاميم فيرساتشي.
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