
 

 

 
 

  2016مجموعة إنجي باريس لخريف وشتاء 
  2013مارس  3في باريس، في  2016تقديم مجموعة إنجي باريس لخريف وشتاء 

  
، قدمت دار 'Chambre Syndicale de la Mode'" الموضةنقابة لـ "غرفة روزنامة العروض الرسمية كجزء من 

 في فندق "لو بريستول"، في باريس.  2016األزياء الفاخرة الفرنسية، إنجي باريس، مجموعتها لخريف وشتاء 
 

تمت دعوة الضيوف الستكشاف المجموعة المستوحاة من نجمة الموضة ديانا فريالند. ابتكرت المصممة إنجي 
واستخدامها كخلفية لعارضات األزياء ليقفن  شلهوب خصيصًا طبعات المجموعة التي تم عرضها كأعمال فنية

 أمامها ويشكّلن مصدر إلهام البتكار لوحة حّية.
 

جي باريس، عدد من الضيوف المشهورين والشخصيات شلهوب، مديرة االبداع الفني في إنانضم إلى إنجي 
 بينهم: نالبارزة في الموضة م

 
  فرانكا سوزاني
  سوزي مينكيس
  رالف توليدانو
  أنييس مادوموازيل

  دييغو ديال فالي
  باتريك شلهوب

  آن فلورانس شميت
  أرييل دومباسل

  بروتو بافلوفسكي
  جان مارك لوبييه

  
  
  
  
 



 

 

  عن إنجي شلهوبنبذة 
 INGIEوعالمة "إنجي باريس"  Etoile Groupإنجي شلهوب هي الرئيسة التنفيذة ومديرة مجموعة "إتوال" 

Paris  لتصميم األزياء، وهي تعتبر إحدى من دفعوا بالموضة في الشرق األوسط لترقى إلى مستوى جديد، وذلك
  .1983في المنطقة وكان ذلك في الكويت عام  Chanelمنذ افتتاحها أول متجر "شانيل" 

  
متجر "إتوال فيها وقد أدى اندفاعها وشغفها بالموضة إلى إطالق العديد من دور األزياء المهمة في المنطقة بما 

 Ralphو"رالف لورين"  Valentinoو"فالنتينو"  Chanelو"شانيل"  ’Etoile ‘La boutiqueال بوتيك" 
Lauren  "و"تودزTOD’s و ISSA  "و "هوجان Hogan, .والكثير غيرها  

  
فازت إنجي شلهوب بالعديد من الجوائز، فهي ليست سفيرة للموضة ورائدة في مجال تصميم األزياء فحسب، بل 

إلى  Etoile Groupهي سيدة أعمال تستفيد من خبراتها الواسعة في هذا المجال للدفع بمجموعة "إتوال" 
  رق األوسط.مستويات جديدة لتصبح المزّود الرائد ألبرز قطع األزياء الفاخرة في الش

  
  في: INGIE Parisتتوفر أزياء "إنجي باريس" 

  22200655 965+مجمع األفنيوز، الكويت. هاتف: ، Prestige، "بريستيج" INGIE Paris"إنجي باريس" 
  

  كما تتوفر أيضًا في:
  اإلمارات العربية المتحدة

 (2) 971+هاتف:  –، الغاليريا في ساحة السواح، أبوظبي ’Etoile ‘La boutique"إتوال ال بوتيك" 
6266922  

  3279132 (4 971)هاتف:  –، مدينة وافي ’Etoile ‘La boutique"إتوال ال بوتيك" 
  3414166 (4 971)هاتف:  –، مول اإلمارات ’Etoile ‘La boutique"إتوال ال بوتيك" 
  9933 339 (4 971)الفييت، دبي مول، هاتف: ، غاليري ’Etoile ‘La boutique"إتوال ال بوتيك" 

  97145012700+هاتف:  –في برجمان  Saks Fifth Avenue"ساكس فيفث أفنيو" 
  

  الكويت 
  22200524 965+هاتف:  –مجمع األفنيوز، الكويت ، ’Etoile ‘La boutique"إتوال ال بوتيك" 

  
  البحرين

 ساكس فيفث افينيو, سيتي سنتر
  



 

 

  قطر
  مول، الدوحة إيست، الجونا 51
  

  المملكة العربية السعودية 
  2842861 (2 966)هاتف:  -، مركز الخياط، جدة ’Etoile ‘La boutique"إتوال ال بوتيك" 

 هارفي نيكلز، مول الفيصلية، عليا، في الرياض
  

  انضموا إلى قائمة معجبي صفحاتنا الرسمية وتابعونا على:
http://www.ingieparis.com/ar 

 
  الفيسبوك
  على الفيسبوك INGIE Paris"إنجي باريس" صفحة 

  
  انستغرام

@IngieParis 
 

  بينتيريست
http://pinterest.com/ingieparis/ 

 
  الستفسارات وسائل اإلعالم، يرجى االتصال:

  هافاس الشرق األوسط للعالقات العامة
  إليس نيكولز

ellis.nicholls@havasprme.com 

6702  (+971) 4 455 
 


