
 
 
 
 

   

 ابتكار وتطّور دائم
 

والرغبة  تستعدّ دار بوم إيه مرسييه إلبراز مزيجها من الخبرة الساعاتية؛ Watches & Wonders 2020معرض 

تعتمد بوم إيه مرسييه رؤيةً  حول االبتكار والمواد واأللوان واألسلوب، نقاٍش بناًء على  االنتقال نحو آفاٍق جديدة.في 

 & Watchesهذه الدورة من معرض  الطريقة التي نرتئي بها صناعة الساعات لمناسبةمتجدّدة ومتفائلة عن 

Wonders 2020 .وإدراك، كلّها عناصر سوف تحدّد إيقاع الدار  أسلوب طبيعي ،طابع شخصيتقاليد وحداثة، أناقة و

  خالل العام كما ستوّجه كافة مبادراتنا لبناء مستقبل الدار.

 

تحّرك جديد لدارنا. بدفعٍ من بداية  Watches & Wonders 2020يشّكل معرض ، "على الرغم من إلغاء انعقاد الفعاليّة
من إرثنا ومهارتنا المئوية، من روحنا االبتكاريّة ومن قربنا من عمالئنا وشركائنا، إننا  األصالة التي تُحيط بالدار،

تطوير الدار كي تعبّر عن تطّلعات المجتمع والعمالء الجديدة، وكي تجدّد وتُعيد إحياء كافة نرّكز مواردنا من أجل 
   تنفيذي لدى بوم إيه مرسييه.دافيد شوميه، المدير ال – أوُجه الدار لتحديد مستقبٍل جديد وأصيل."

     
 

 
 Watches & Wonders 2020 جناح بوم إيه مرسييه في معرض

 
  



 كليفتون بوماتيك مجموعة

تجّسد مجموعة كليفتون الجديدة األناقة وتعبّر عن خبرة دار بوم إيه مرسييه التي تتوّجه بشكل خاص إلى هواة 

من أجل  دائم سعيو األداء الوظيفيبين   عرض للتاريخ ومراحل القمركليفتون بوماتيك مع الساعات الجميلة. تجمع 

 تحقيق توازن في األحجام وتناغم في اختيار المواد واأللوان.

 

"منذ إطالقها، تمّثل مجموعة كلبيفتون بوماتيك إحدى أسس الدار ومحّفزات التزامنا من أجل االبتكار. هذا العام، 
وف تسمح لمجموعتنا ببلوغ مستويات جديدة. إن هذه التعقيدات هي دمج بين خبرة يسّرنا أن نقدّم تعقيدات جديدة س

   دافيد شوميه، المدير التنفيذي لدى بوم إيه مرسييه. - ".التامة مع عيار بوماتيك والمواءمةصناعة الساعات التقليدية 

 

 مجموعة هامبتون

ً لحركة  مع إطالق مجموعة جديدة  فّن اآلرت ديكوتشّكل مجموعة هامبتون األيقونية لدى بوم إيه مرسييه تكريما

تصاميم جديدة وتقترح أشكاالً تكّرم الحركة الهندسيّة التي  للرجال والنساء تقدّم اليوم مجموعة هامبتون ومعاصرة.

 اشتهرت عالمياً في عشرينيات القرن الماضي.

 

"يسّرنا إطالق رؤية جديدة لمجموعة هامبتون لدينا. يبقى اإلبداع وحركة فّن اآلرت ديكو أسُس هذه األيقونة الجديدة 
. كّنا ملتزمين Watches & Wonders 2020لدى الدار وتّم إدخالهما في المجموعة الجديدة التي أطلقناها خالل معرض 

لتصميم كي يصبح أقرب ما يُمكن إلى التصميم األصلي وجوهره، مع تماماً بإعادة إحياء هذه المجموعة مع تبسيط ا
دافيد شوميه، المدير  - ال سيّما وجه الساعة وعلبتها." –والتركيز عل المحتوى  كافة التفاصيلالعمل من جديد على 

   التنفيذي لدى بوم إيه مرسييه.
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