
 

 مليون دوالر 2انطالق مجموعة مكاالن الحمراء ببداية مدوية في بوتيك مكاالن بإدارة ال كلوز بمبيعات تزيد عن 

 مليون دوالر  2الحمراء التي ولدت مبيعاتها أكثر من  محل ال كلوز في مطار دبي الدولي يحتفل بانطالق رائع لمجموعة مكاالن

 فاقت كل حمالت اإلطالق األخرى في تاريخ ال كلوز  -

تشاركت شركتا مكاالن وال كلوز للكشف عن  ---/ بي آر نيوزواير /  2020كانون األول/ديسمبر،  16دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
كاالن بإدارة ال كلوز، مرسخة موقفها كواحدة من شركات التجزئة الرائدة العالمية لمكاالن.  وقد المجموعة الحمراء للمشروبات في بويتك م

مليون دوالر، مع قيام الجامعين الدوليين والمحليين بتأمين حصصهم خالل ساعات من اإلطالق  2فاقت المبيعات التي ولدتها فترة اإلطالق 
 العالمي. 

د الوسائط اإلعالمية، يُرجى النقر  لالطالع على البيان الصحفي المتعد
cellar-8th-jouets-perrier-frerson-severine-https://www.multivu.com/players/uk/8795251- على:

master/ 

بإدارة ال كلوز عملياته خالل جميع مراحل الوباء.  وقد ارتأوا الحاجة إلى التغيير بسرعة، للحصول على تركيز واصل بوتيك مكاالن 
وعبر  themacallan/www.leclos.net .(رقمي أقوى من أجل خدمة العمالء حيثما أمكن ذلك عبر نسخة من البوتيك على اإلنترنت) 

 البوتيك على اإلنترنت وحمالت التسويق المباشر، استمرت مكاالن وال كلوز في تحقيق نتائج مبيعات رائعة خالل فترة صعبة للغاية. 

ن أنواع  وعلق جيريمي سبيرز، المدير اإلداري اإلقليمي لشركة إدرينغتون لتجزئة السفر العالمية:   "عبر تنسيق هذه المجموعة الرائعة م
ويسكي المجموعة الحمراء، من المناسب أن يكون محل ال كلوز واحًدا من عدد قليل من بائعي التجزئة المختارين الذين ينفخون الحياة في 
قصة هذه المجموعة عند إطالقها في بوتيكات مكاالن.  بفضل فهمها منقطع النظير لمستهلك المشروبات الكحولية الفاخرة والسجل الحافل 

توفير منصات االنطالق لبعض المشروبات األكثر رواًجا وشعبية من مكاالن، أصبحت شركة ال كلوز مرجعًا حقيقيًا للعالمة التجارية  في
 وأصبحت متاجرها وجهة مفضلة للمشترين." 

وقات غير المسبوقة هو دليل وأضاف بن أودجرز، المدير العام لشركة ال كلوز قائال:  "إن تحقيق مثل هذه المبيعات المتميزة في هذه األ
دل على التفرد للمجموعة الحمراء وشراكتنا مع مكاالن والوالء المستمر والدعم من عمالئنا.  لقد مكن التعاون مع مكاالن والتزامنا المتبا 

 راء الويسكي ".باالبتكار مكاالن بإدارة ال كلوز ليكون أحد المواقع المفضلة عالميًا لهواة الحصول على مجموعات ماكاالن وخب

عاما، وهي أقدم المشروبات  المستمرة التي  60عاما و 50عاما و 40في قلب المجموعة الحمراء يوجد مشروب مكاالن البالغ من العمر 
 74 عاما، ومكاالن  71قدمتها مكاالن. على اإلطالق.  وستنضم إليها في بعض األحيان إصدارات التعتيق العالية الزائرة، بدًءا من مكاالن 

عاما.  أنواع الويسكي هذه النادرة من نوعية المالت المنفرد هي من بين أقدم أنواع الويسكي االسكتلندي في العالم، حيث   78عاما ومكاالن 
 عاما، أقدم عبوات ويسكي عبأتها العالمة التجارية.  78عاما ومكاالن  74يعتبر ويسكي مكاالن 

لشراكة طويلة األمد الحائزة على الجوائز بين مكاالن وال كلوز، ويمكن للعمالء في جميع يعتبر هذا اإلطالق الحصري أحدث فصل في ا
 leclos.net/themacallan أنحاء العالم مشاهدة المجموعة الحمراء ومحفظة مكاالن على
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