
إماطة اللثام عن فصل جديد من الفخامة: فرسان تعلن عن 

 االفتتاح الكبير للمتجر المميز

  --/ PRNewswire/2016أغسطس  24الدوحة، قطر، 

حفل افتتاح كبير وحصري في المتجر المتخصص الفاخر الذي تم افتتاحه مؤخًرا  2016مايو  28أقام متجر فرسان عشية يوم 

، بورتو أرابيا، اللؤلؤة، قطر؛ ويقدم مساحة فاخرة للشراء ُمخصصة للتمتع بالترف 10ارسل ، ب18ويقع في ال كروازيت 

 والجمال المتكامل.

 الستعراض البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط التالي:

عالمة التجارية والمدير وجدير بالذكر أن متجر فرسان، ومقره قطر، هو نتاج فكري للسيد إبراهيم الهيدوس، وهو مؤسس ال

 اإلبداعي لها ولمجموعة فرسان التي تقدم حقائب فاخرة ال نظير لها مصممة في مناسبة االحتفال بتقليد الدزة.

دافعية يم الهيدوس: "لطالما شعرت برفيعة الذوق، قال إبراه الفخمةورًدا على سؤال حول الدافع وراء تصميم مثل هذه الحقائب 

بين تذوقي للمصنوعات . ومن خالل الجمع في ما يجعل من حياتنا ذات طابع فخم و محاطة بالرفاهية ألعمالريادة او ميل نحو 

، سعيت لوضع اسم قطر على خريطة الموضة الفاخرة وجعلها من الوجهات الجلدية وما يساير العصر وما تتناوله الموضة 

. أود منح الزبائن تجربة حقيقية للترف من خالل تقديم معاملة تليق الكبرى التي يؤمها الباحثون عن العالمات التجارية الفاخرة

 بهم كضيوف مكرمين عند دخولهم إلى متجرنا المتألق."

ما ناشدنا في االحتفال إيصال فكرة فرسان بأسلوب محاط بالحميمية و نقل الحضور الى عالمنا الذي حاولنا صتعه من خالل 

ضعناها في اطار متجر صغنا ديكوراته لنستكمل الصورة الذهنية التي اردنا ان نضغها جادت به فكرتنا من منتجات راقية و و

 The Gold، وكانت الفكرة العامة هي السرب الذهبي )بين زبائننا ، لذا جاء االفتتاح ليبرز هذه الصورة بتناغم جميل 

Swarm( في إشارة إلى قمة الفخامة والرفاهية ونظمته شركة ،)974Company بدأ الحفل بعرض مبهر على شاشة .)LCD 

واشتمل على الدعوة إلى الحدث مع عرض فيلمين قصيرين، وحظي الضيوف سعداء الحظ بالترحيب وتقديم المقبالت الخاصة 

جانيت رسامة الموضة  قدمت الشهية التي أعدها الشيف كيمبنسكي )مرسى مالذ( من فندق الخمسة نجوم الفاخر، وكذلك 

فنون الشيكوالتة رسمات شخصية وبين أيديهم حقائب فرسان الراقية ، كما و برزت لوس أنجليس ادمة من والقغتروست 

 المصنوعة يدويًا خصيًصا لمتجر فرسان بيد الفنانة أليس بنتلي. واستمتع الضيوف بمزيج من الموسيقى العربية والغربية.

مستوى العالم والنجوم والشخصيات العامة الذين شُرفنا  ومن بين الحضور في هذا الحدث كبار الشخصيات المعروفة على

بحضورهم وال يمنعنا من ذكر أسمائهم إال محبتنا في التواضع. كما احتفل معنا باالفتتاح الكبير لمتجر فرسان العديد من 

اإلنترنت، ونجوم  الشخصيات المشهورة واإلعالميين، والفنانين، والكتاب الصحفيين، ومحبي الموضة، والمدونين على مواقع

 السينما، والترفيه، والمطربين، وغيرهم الكثير.

 واستطاع الضيوف مشاهدة حقائب فرسان رائعة الجمال وتجربتها مباشرة.

والمتجر اآلن مفتوح للجمهور ويعرض حقائب فرسان المميزة التي تتربع على قمة األناقة التي تستحقها المرأة التي تعتمد في 

 .الُرقي والنشاط بدرجة كبيرة أسلوب حياتها على

 ( http://photos.prnewswire.com/prnh/20160824/400821)الصورة:      
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