
 

 

 

 

 األيقونية Gomminoتقدم أحدث تصاميم مجموعة أحذية  Tod’s فرقة

 

  

ستقوم ثمانية شخصيات عربية فذّة، قادمة من عالم السينما والموضة والمجتمع، لتعبر عن رأيها حول أسلوب الحياة اإليطالي، 

إن أعضاء فرقة ذوي الخلفيات واألصول المختلفة يشتركون بنمط الشهير حول العالم.  Gomminoوأحدث التصاميم لحذاء 

خاص وأسلوب فريد من نوعه، يتخطى الحدود ويجعلهم يتمتعون بالحياة على طريقتهم الخاصة: من حيث االختيار والمظهر 

 والتفكير.

 

عيونهم كلها تصميم على هذه الفرقة مجموعة من الوجوه. بغض النظر عن اختالف مالمحها الجميلة، فإن نظرات  لتمثّ 

 اختيار األناقة الراقية حيث أنها تدل على االستقاللية وتعكس أسلوبهم في التماشي المميز حول هذا العالم.

 

مجموعة من األشخاص الملهمين من خالل تسليط الضوء على  التركيز على الجودة الفاخرة و أسلوب الحياة الفريد هإن

الذين يتمتعون بأسلوبهم الخاص في الحياة المهنية والمجتمعية: من حيث االهتمام بأدق  اإلماراتيين من النساء والرجال

ً الميزة األساسية التي يتحلّى بها األسلوب اإليطالي المعروف  التفاصيل، خاصة تلك التي تميزهم عن غيرهم، وهي أيضا

 بأناقته الكالسيكية الخاصة.

 

 ظهورهم في المشهد المميز يواكبه عرض رائع للصور.هذه قصة من عدة فصول، قصة تبدأ عند 

 

فهذا التصميم هو مثال ، Gomminoال المفّضلة لدى الجميع على حد سواء هي حذاء Tod’sإن أيقونة الدار اإليطالية 

فاصيل والسعي للحرفية العالية والجودة المتقنة والمواد الثمينة التي صنّعت بها هذا الحذاء، كما إنه رمز االهتمام بأدق الت

 المستمر النعكاس الذوق الرفيع بكل ما تعنيه الكلمة.

 

ً   Tod's قصة التميز اإليطالي الراقي، تخبرنا فرقة  Gommino كما يحكي حذاء عن حكايات الموضة المتفّردة  أيضا

حث عن الفخامة من خالل القصص واألساليب واألفكار الخاّلقة: فكالهما يب  Tod's لدى كل شخص و مغامرتها مع دار

 واألناقة الخالدة.

 

حيث تمثّل معظم أماكن هذه المدينة العالمية مثل برج خليفة، األفق  Tod's وبذلك تصبح دبي المكان األمثل لحكاية فرقة

 Gomminoالشاهقة، أجواء شواطئ البحر والصحراء: كلها رموز متعارف عليها في جميع أنحاء العالم، تماما مثل حذاء 

 ي جميع أنحاء العالم. وهو المزيج المثالي بين الثقافة وأسلوب الموضة، وبين العالم العربي و الجينات اإليطالية.الشهير ف

 

 األسماء التالية Tod'sتمثّل فرقة 

 

 سارة مراد ، هند بالجافله، سالمة محمد ، مريم البدر

 طارق الزهارنة، عمر البوسعيدي ، أنس بوخش ، حارث بوخش

   



#todsband #tods 

 

  مريم البدر

 نشأت في الواليات المتحدة ، تعيش في أبو ظبي ، وهي مديرة قسم االتصاالت المؤسسية في شركة دولفين للطاقة

 

 هند بالجافله

 Das Collectionهي شخصية إماراتية وشريك مؤسس في العالمة التجارية لألزياء "داس" 

 

 سالمة محمد

 بمشاركاتها في مجال العمل اإلنسانيمصّممة مجوهرات، معروفة 

 

 سارة مراد

 سعودية مقيمة في دبي، وهي مذيعة تلفزيونية معروفة جداً 

 

 طارق الزهارنة

 Tzed Architectsوهو مؤسس شركة  ،مهندس معماري معروف في دبي

 

 عمر البوسعيدي

 طنية كمدير لترويج االستثمار السياحي،  يعمل في الحكومة الو”Just read it“رائد أعمال ومؤلف الكتاب االلكتروني 

 

 أنس و حارث بوخش

 Bukhashشقيقان من رواد األعمال اإلماراتيين المؤثرين في المجتمع. وهما مؤسسي نادي أهداف الرياضي و شركة 

Brothers 


