فرقة  Tod’sتقدم أحدث تصاميم مجموعة أحذية  Gomminoاأليقونية
ستقوم ثمانية شخصيات عربية فذّة ،قادمة من عالم السينما والموضة والمجتمع ،لتعبر عن رأيها حول أسلوب الحياة اإليطالي،
وأحدث التصاميم لحذاء  Gomminoالشهير حول العالم .إن أعضاء فرقة ذوي الخلفيات واألصول المختلفة يشتركون بنمط
خاص وأسلوب فريد من نوعه ،يتخطى الحدود ويجعلهم يتمتعون بالحياة على طريقتهم الخاصة :من حيث االختيار والمظهر
والتفكير.
تمث ّل هذه الفرقة مجموعة من الوجوه .بغض النظر عن اختالف مالمحها الجميلة ،فإن نظرات عيونهم كلها تصميم على
اختيار األناقة الراقية حيث أنها تدل على االستقاللية وتعكس أسلوبهم في التماشي المميز حول هذا العالم.
إنه التركيز على الجودة الفاخرة و أسلوب الحياة الفريد من خالل تسليط الضوء على مجموعة من األشخاص الملهمين
اإلماراتيين من النساء والرجال الذين يتمتعون بأسلوبهم الخاص في الحياة المهنية والمجتمعية :من حيث االهتمام بأدق
التفاصيل ،خاصة تلك التي تميزهم عن غيرهم ،وهي أيضا ً الميزة األساسية التي يتحلّى بها األسلوب اإليطالي المعروف
بأناقته الكالسيكية الخاصة.
هذه قصة من عدة فصول ،قصة تبدأ عند ظهورهم في المشهد المميز يواكبه عرض رائع للصور.
إن أيقونة الدار اإليطالية  Tod’sالمفضّلة لدى الجميع على حد سواء هي حذاء ال ،Gomminoفهذا التصميم هو مثال
للحرفية العالية والجودة المتقنة والمواد الثمينة التي صنّعت بها هذا الحذاء ،كما إنه رمز االهتمام بأدق التفاصيل والسعي
المستمر النعكاس الذوق الرفيع بكل ما تعنيه الكلمة.
المتفردة
كما يحكي حذاء  Gomminoقصة التميز اإليطالي الراقي ،تخبرنا فرقة  Tod'sأيضا ً عن حكايات الموضة
ّ
ّ
الخالقة :فكالهما يبحث عن الفخامة
لدى كل شخص و مغامرتها مع دار  Tod'sمن خالل القصص واألساليب واألفكار
واألناقة الخالدة.
وبذلك تصبح دبي المكان األمثل لحكاية فرقة  Tod'sحيث تمثّل معظم أماكن هذه المدينة العالمية مثل برج خليفة ،األفق
الشاهقة ،أجواء شواطئ البحر والصحراء :كلها رموز متعارف عليها في جميع أنحاء العالم ،تماما مثل حذاء Gommino
الشهير ف ي جميع أنحاء العالم .وهو المزيج المثالي بين الثقافة وأسلوب الموضة ،وبين العالم العربي و الجينات اإليطالية.
تمثّل فرقة  Tod'sاألسماء التالية
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