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من العرض متابعة من احلضور للعرض ترحيب بالضيوف

»تشيلي بينز« أروع تشكيلة نظارات 
شمسية اآلن في الكويت

يرتديها أكبر مشاهير ومصممي املوضة ومحبيها في الواليات 
املتحدة، بداية من املوسيقي املتعدد املواهب Will.i.am، املغنية 
الالمعة بريتني سپيرز، الشخصية االجتماعية التلفزيونية 
كورتني كارديشيان، خبيرة التصاميم ليندساي ألبانيز، املمثالن 
البارزان كريس زيلكا ولوسي هايل، وأخيرا وليس آخرا ليني 
 Lenny Kravitz كرافيتز، املمثل وعازف املوس���يقى ومؤسس
Design. إنها حتما عالمة »تشيلي بينز«، أكبر عالمة برازيلية 
متخصصة في النظارات الشمسية والساعات واإلكسسوارات 
العصرية. أسس���ها كايتو مايا عام 1998. ولديها اكثر من 700 
نقطة بيع في جميع أنحاء البرازيل باإلضافة إلى فروع أخرى 
في البرتغال، الواليات املتحدة األميركية، البيرو، كولومبيا، 
املكسيك، الكويت واإلمارات العربية املتحدة. وتعد الكويت أول 
دولة عربية تستقبل »تشيلي بينز« األشهر واألكثر عصرية، 
وذلك في أشهر مراكزها التجارية ومنها »مول 360«، »مارينا 

مول«، »البيرق مول«، مجمع األڤنيوز والفنار مول.
»تشيلي بينز« أكثر من مجرد عالمة لإلكسسوارات، إذ إن 
لها طابعها املميز الذي يحمل روحا عصرية فريدة، فقد ركزت 
»تشيلي بينز« على تأسيس عالمة جذابة ذات سمات مميزة، 
مما جعلها حتظى بشعبية كبيرة على شبكة اإلنترنت ومواقع 
التواصل االجتماعي، وعزز حركة التسويق ملنتجاتها بنجاح 

غير مسبوق.
تلبي منتجات »تشيلي بينز« تطلعات جميع الفئات العمرية 
أطفاال وكبارا، إلى جانب شعبيتها الواسعة بني أوساط الشباب، 
حيث بيعت أكثر من 3 ماليني قطعة من منتجاتها في عام 2013. 
ويش���مل خط إنتاج النظارات الشمسية وحده عدة منتجات 
مصممة لألطفال والكبار، عدا ع���ن قطع بطبعات ومواضيع 
محددة، وكلها مزودة بحماية من األشعة ما فوق البنفسجية 
)UV 400(. واس���تكماال لهذا اخلط، تقدم »تشيلي بينز« طيفا 
واسعا من منتجات تنظيف العدسات وعلب النظارات وقطع 
القماش لتنظيف العدسات، والسالسل، باإلضافة إلى حامالت 
النظارات املخصصة لالس���تعمال في الس���يارات. كذلك األمر 

بالنسبة خلطوط الساعات والعدسات الطبية.
واختارت »تشيلي بينز« الفنانني إيزابيال كابيتو ورونالدو 
فراج���ا وكارلينوس براون وليني كرافيت���ز إلطالق وتوقيع 
تشكيلتها اجلديدة، ومت اإلعالن عن هذا التعاون في النسخة 
احلادية والثالثني من أسبوع املوضة في ساو باولو بالتزامن 

مع وصول النظارات واملوديالت اجلديدة إلى احملالت.


