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كرنڤال »البيرق مول« عروض وفقرات مميزة

حسين البريكان
أقام مجمع البيرق كرنڤاال مميزا لألطفال حيث 
يستقطب األطفال من جميع األعمار، وكان الكرنڤال 
ش���يقا واحلضور كبيرا حيث وزعت جوائز على 
املتسابقني والهدايا على األطفال، كما كانت هناك 
أنشطة ثقافية وعروض أدخلت البهجة والسرور 
على قلوب اجلميع مثل فقرات السيرك والتلوين 
بالرمل امللون ونقش احلنا والرسم على الوجه، 

وعروض أخرى رائعة كذلك.
وقد اس���تمتع احلضور مبا قدم���ه املجمع من 
فقرات منوعة، ويعتبر مجمع البيرق مول من أهم 
املجمعات املوجودة في املنطقة والتي أحدثت نقلة 
نوعية في مجمعات املنطقة ومبتعة التسوق من 
خالل العروض واألسعار املنافسة واملتالئمة مع 
اجلودة والنوعية بحيث أصبح »البيرق« املكان 
املفضل لألسرة لتختار ما يناسبها من أرقى املاركات 

والبوتيكات.

فقرة استعراضية

مجوهرات بتصاميم أخاذة

أرقى أنواع الساعات من »بولغري« حسني مراد بهبهاني واحمد بهبهاني مع فريق العمل أناقة وجمال مع مجوهرات وساعات »بولغري«

أحدث ماركات األقالم في بوتيك »بولغري« نظارات شمسية ألصحاب الذوق العصري حقائب رائعة واكسسوارات متميزة

الرسم على الوجوه

»بولغري« تفتتح بوتيكًا جديدًا في مجمع الصالحية
مع شريكها المحلي مؤسسة حسين مراد بهبهاني

لميس بالل
افتتحت شركة بولغري، االسم العاملي في دنيا 
عالم املجوهرات الثمينة، وشريكها احمللي مؤسسة 
حس����ني مراد بهبهاني بوتيكا جديدا لهذه العالمة 
التجارية العاملية في مجمع الصاحلية الفاخر الذي 
يقع في قلب املرك����ز االقتصادي واملالي للعاصمة 
الكويتية. وش����ارك في االفتتاح الذي يشكل بداية 
شراكة جديدة بني بولغري ومؤسسة حسني مراد 
بهبهاني رئيس العمليات في بولغري اليساندور 
بوغليولو وحسني مراد بهبهاني رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة حس����ني مراد بهبهاني. ويتميز التصميم 
الهندس����ي الداخلي لبوتيك بولغري اجلديد، الذي 
ميتد على مساحة 130 مترا مربعا، برؤية هندسية 
خاصة صممها مبدعو بولغري وتقوم على اجلمع 
بني احلداثة الهندسية والتقاليد اإليطالية وفقا ملفهوم 
جديد يجعل من العمالء في مركز االهتمام. ويستقبل 

البوتيك اجلديد عمالءه مبدخل واسع إضافة لنافذتني 
عمالقتني توفران رؤية مميزة للبوتيك وكذلك عرض 
املجوهرات الثمينة ل� بولغري، وفي مقابل املدخل 
الرئيسي لهذا البوتيك اجلديد باإلمكان رؤية طاوالت 
العرض املتعرجة للمجوهرات الثمينة والساعات 
الفخم����ة تزيد من بريقه����ا ورونقها ثريات اإلنارة 
الضخمة التي تضيف أناقة براقة على فخامة البوتيك. 
ويوفر اجلدار عرض املجوهرات والساعات الفخمة 
نظرة عامة وشاملة خلط تصميمات بولغري وتدعو 
العمالء للدخول في عالم بولغري املخصص للمرأة، 
وإضافة إلى كل ذلك حرص القيمون على البوتيك 
على تخصيص غرفة للش����خصيات املهمة ملنحهم 
الراحة واخلصوصية خ����الل متتعهم مبجوهرات 

وساعات بولغري الثمينة والفاخرة.
وينظر إلى كل بوتيك »بولغري« على أنه مكان 
فريد من نوعه، أسلوبه املميز وجوه الفخامة واألناقة، 

تنقل العمالء إلى عالم بولغري وتقدم لهم جتربة 
تس����وق خاصة وعاطفية وفري����دة من نوعها كما 

تريدها بولغري.
يذكر ان بولغري تعتبر من أهم العالمات التجارية 
العاملية في مجال املجوهرات الثمينة والس����اعات 
الفخمة. وقد حققت الشركة عام 2009 أرباحا بلغت 
قيمتها 926.6 مليون يورو. وتعتمد بولغري على 
شبكة من البوتيكات املنتش����رة في أهم األسواق 
العاملية وعلى مجموعة من الشركاء املعتمدين. وبلغ 
عدد بوتيكات بولغري املنتشرة في مختلف أنحاء 
العالم 283 بوتيكا وذلك حتى يونيو 2010 منها 169 
بوتيكا متلكها بولغري بشكل مباشر. وتقدم بولغري 
مجموعة كبيرة من املجوهرات الثمينة والساعات 
الفخمة واإلكسس����وارات والعطور. ومتتلك عائلة 
بولغري 51 % من أس����هم املجموعة في حني ميتلك 

املساهمون 49% من األسهم املتبقية.
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