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)كرم ذياب(فيكتوريا سيكريت تفتتح أول معارضها في الكويت

مجموعة واسعة من الكرميات جولة في معرض فيكتوريا سيكريت

مدير التسويق يتحدث للزميلة ندى أبونصر

وجوه من االفتتاح

إميا نيجارا مديرة العمليات في فيكتوريا سيكريت

اكسسوارات راقية حقائب نسائية عصرية

.. ومجموعة أخرى مجموعة حقائب متميزة ألدوات التجميلفريق عمل فيكتوريا سيكريت

»فيكتوريا سيكريت« تفتتح أول محالتها في »المارينامول«
ندى أبونصر

افتتحت فيكتوريا سيكريت العالمة التجارية الرائدة في عالم التجميل 
والعطور واالكسسوارات والهدايا أول محالتها في أسواق الشرق االوسط 
في مجمع املارينامول بالكويت من خالل شراكة استراتيجية مع شركة 
محمد حمود الشايع، كما سيلي ذلك افتتاح احملل الثاني في مردن سيتي 
سنتر في دبي، وذلك بتاريخ 11 ديسمبر 2010، حيث يعتبر هذان احملالن 
هما أول محلني متخصصني مبنتجات هذه العالمة في الشرق االوسط. 
ويضم احملل مجموعة واس����عة من مس����تحضرات التجميل والعطور 

واالكسسوارات والهدايا الراقية. 
ومن اجلدير بالذكر ان الزبائن في منطقة الشرق االوسط قد سبق لهم 
التعرف على عالمة فيكتوريا سيكريت من خالل توافر بعض منتجاتها 
ف����ي محالت دبنهامز املوجودة في كل من مول االمارات بدبي واألڤنيوز 
بالكويت، اال ان احمللني اجلديدين سيتيحان للزبائن فرصة تسوق فريدة 
من خالل توفير اكبر تشكيلة من منتجات العالمة مبا فيها عطر فيكتوريا 
سيكريت اجلديد واحلصري Bombshell باالضافة الى عطر أميركا االول 
 Beauty Rushو Vs Makeupو Secret Garden Collectionو Dream Angels
وBeauty Rush Lip Gloss كما سيوفر كال احمللني الى جانب مستحضرات 
التجميل واالكسسوارات والهدايا تشكيلة مختارة من املالبس الداخلية 

ومالبس النوم االكثر مبيعا لدى هذه العالمة التجارية.
وقد قال نائب الرئيس لعالمة فيكتوريا سيكريت في الشرق االوسط 
ستيف فيكرستاف خالل االفتتاح »يعتبر سوق منطقة الشرق االوسط 
بطبيعته سوقا مثاليا لتوسع وانتشار فيكتوريا سيكريت، حيث حتظى 
هذه العالمة بإقبال عاملي وتلقى طلبا متزايدا من قبل زبائننا في املنطقة، 
ويأتي افتتاح أول احملالت املتخصصة مبنتجات فيكتوريا س����يكريت 
في الشرق االوس����ط ليلبي احتياجات الزبائن من خالل تقدمي وتوفير 

تشكيالت أوسع من منتجات هذه العالمة املميزة.
وزاد انه يتميز تصميم فيكتوريا سيكريت في الشرق االوسط بالفخامة 
والتألق، فالواجهة االمامية ذات اطاللة عصرية وحديثة تنطق بحركة 
اللون الوردي وهدوء اللون االسود الرزين، أما االقسام الداخلية فتعكس 
مفهوم فيكتوريا سيكريت املميز، كما تذخر نوافذ العرض مبنتجات هذه 

العالمة التجارية التي توحي جميعها بجو الشباب املرح واملشرق.
من جهتها، أوضحت مديرة العمليات لعالمة فيكتوريا سيكريت اميا 
نيجارا ان التجربة االولى كانت من خالل طرح بعض منتجات فيكتوريا 
سيكريت في محالت دبنهامز ولكن تعتبر التجربة احلقيقية واالولى لنا 
ف����ي الكويت من خالل افتتاحنا في مارينامول، وهذه التجربة هي التي 
ستعكس االقبال احلقيقي جلميع عشاق ومحبي هذه العالمة التجارية 
الرائدة في عالم التجميل. من جانبه، أكد مدير التس����ويق في فيكتوريا 
سيكريت جوناثان سوس����يبي انهم سعداء جدا بهذه التجربة اجلميلة 
لهم في الكويت وان الشعب الكويتي شعب ذواق. وأضاف ان البضاعة 

التي توجد في احملل كلها أميركية، وتلبي جميع االذواق.


