 TOD’Sتحتفل بافتتاح متجرها الرئيسي في دبي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 10 ،نيسان  :2018تحتفل دار  Tod'sبافتتاح متجرها الرئيسي في دبي
مول ،الذي كشف عنه الستار في شهر مارس بدعوة ضيوف مميزين وشخصيات مرموقة من المجتمع ،
مختارين من عالم األزياء و الموضة واالقتصاد والترفيه في حفل كوكتيل خاص و مميز في البوتيك ،نذكر
منهم جيسيكا قهواتي و شيماء فواز و محمد التركي و لينا س ّمان و أنس و حارث بوخش و هند بالجافلة و سارة
مراد و طارق زهارنة.
تم تصميم واجهة البوتيك بأربع طبقات من النوافذ الشفافة المتموضعة على السقف على مساحة تغطي 155
متر مربع ،و بإنارة ملفتة تمأل جميع المكان لتعكس المفهوم الجديد لمتاجر  Tod'sفي أرجاء العالم :والذي
يعكس جوهر التراث اإليطالي لهذه العالمة الفاخرة ،حيث ان كل بوتيك مص ّمم بشكل فريد ومميز عن غيره
الرتباطه الوثيق بتفاصيل المدينة الكائن بها.

البراقة،
ويأتي البوتيك الجديد في دبي بتصميم طولي الشكل و مكسو بجدران مح ّجرة أنيقة .حيث المرايا الفضية ّ
وواجهة البوتيك المصنّعة و المحاكة يدويا من الجلد الذي يعلو الزجاج النقي بتصميم مميز جدا من الدار ،إلى
رفوف العرض المعلّقة و األرائك الفاخرة بلون الشوكوال الداكنة وصوالا إلى أرضيات رخام الترافرتين النابض
بالحيوية ليحاكي الفخامة و الهدوء و يتناغم مع روح البوتيك وجينات الدار العريقة ومدينة دبي.

يحتوي البوتيك الجديد على جميع التشكيالت الرجالية و النسائية بما فيها األحذية ،مع أيقونة عالمة Tod's
الخالدة أال وهو حذاء  Gomminoبتصميمه العريق للرجال و النساء ،و الحقائب بما فيها حقيبة  Sellaو
 Theaالجديدتين ،إضافةا إلى مقتنيات جلدية صغيرة ناعمة و اكسسوارات راقية ،و مجموعات أخرى حصرية،
وال ننسى خدمات التصاميم الفردية الخاصة للزبائن المميزين ،يأتي ضمنها تشكيلة  My Gomminoالذي
يتيح لكم فرصة تصميم مبتكر لحذاء  Gomminoاأليقوني الخاص بكم
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صيصا ا
و بمناسبة حفل االفتتاح للبوتيك ،أطلقت دار  TOD'Sمجموعة خاصة من أحذية  Gomminoمقدّمة خ ّ
الى رمال اإلمارات السبعة بألوانها السبعة الساحرة :تشمل هذه التشكيلة المجموعة النسائية الكالسيكية و أحذية
 Gomminoالرجالية بألوان متعددة كاألحمر النحاسي واألزرق المحيطي ،الزهري الناعم ،الكريمي ،الرملي،
األسود ولون الجينز المكحوت.
تشرفت دار  TOD'Sبحضور االفتتاح مجموعة من سفراء وشخصيات اجتماعية
و تكريما ا لهذه المناسبة المميزةّ ،
مرموقة من كل إمارة من دولة اإلمارات العربية المتحدة وهم:
سلطان خوري  ،دبي
شيماء فواز  ،دبي
خولة السركال  ،الشارقة
عيسى السبوسي  ،أبوظبي
شيماء المغيري  ،أم القيوين
ريم طالب القاسمي  ،رأس الخيمة
اليازيه الريايسه  ،عجمان
مديه العوضي  ،الفجيرة

كانت البداية مصنع صغير لألحذية تم إنشاؤه في منطقة  CASETTE D’ETEفي إيطاليا في أربعينيات القرن
الماضي ،تمثّل دار  TOD'Sالعريقة الطراز اإليطالي األصلي مع تعزيز ابتكار الحرفية المتقنة .وال بد من التأكيد
على مفهوم الصناعة والجودة اإليطالية الكاملة و األصلية لكافة منتجات  ،TOD'Sفهذا المفهوم األساسي هو التميز
الذي حافظ على والء العمالء عبر األجيال .الرقي والفخامة المطلقة ،الذوق مثالي و الجودة الرفيعة المستوى هي
ذواقي الموضة واألناقة الراقية وأيضا ا
أهم المعالم التي تتّصف بها كل قطعة من منتجات  TOD'Sالمفضّلة عند ّ
عند معظم المشاهير العالميين أمثال KENDALL JENNER, UMA THURMAN, ANNE HATHAWAY,
NAOMI CAMPBELL, PRYIANKA CHOPRA, ALESSANDRA AMBROSIO, OLIVIA PALERMO,
KARLIE KLOSS, NATASHA POLY, MICHAEL FASSBENDER, JUSTIN TIMBERLAKE,
 ROBERTO BOLLE, ALEXANDER SKARSGARD, WILL SMITH, TOM HANKSو الكثيرين غيرهم.
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