
 
 

 

 عالمة بوم تدخل دار بوم إيه مرسييه
  

وهو يهدف إلى بعث نفحٍة  2018بوم هي مشروع ساعاتي تّمت المباشرة به عام  - 2020 يونيو 9جنيف، في  

ليوم، ا جديدة في صناعة الساعات التقليدية بناًء على تصميم مجّرد واحترام البيئة والتخصيص الكامل للساعات.    

 تدخل عالمة بوم في مرحلة ثانية من تطّورها مع انضمامها إلى دار بوم إيه مرسييه. 

   

منذ نشأتها، يحّرك بوم التزاٌم على صعيد التصميم والمسؤولية االجتماعية، ال سيّما بفضل شراكات مع مبادرات 

م بوم لعمالئها تجربةً ساعاتية وعغرها.  تقدّ  Waste Free Oceans ،Digital for the Planet ،WRENمثل 

جديدة مثل التخصيص الكامل للساعات وخدمة توزيع عبر الشبكة واستخدام مواد ابتكارية ناجمة عن االقتصاد 

 الدائري.

   

بعد سنتَين من التطوير، تنضّم عالمة بوم إلى دار بوم إيه مرسييه. سيتيح هذا التقارب لمشروع بوم تسريع تطّوره 

تماد على قوة بوم إيه مرسييه، مع السماح للدار في الوقت نفسه باالستفادة من خبرة هذه العالمة الشابة من خالل االع

 في مجاالت رئيسية مثل االبتكار والمسؤولية البيئية من أجل تطّورها المستقبلي.   

   

ًء من ابتدا مع الحفاظ على تميّزها. من بوم إيه مرسييهمن اآلن فصاعداً، سوف تشّكل ساعات بوم مجموعةً مستقلّة 

من عالمة "صنع سويسرا" وتصدر عن مشاغل بوم إيه مرسييه الواقعة في برونيه اآلن، سوف تستفيد مجموعة بوم 

ميم صكما أنها ستشّكل الرمز الساعاتي لاللتزام االجتماعي للدار التي ترّوج لالبتكار والت في جبال جورا السويسرية. 

. وفّية لسياستها، ستواصل بوم إيه مرسييه توفير خدمات 1830ضمن احترام التقاليد الساعاتية منذ تأسيسها عام 

 العمالء لتلبية احتياجات كّل عميل يمتلك ساعة بوم ابتاعها خالل السنتَين المنصرمتَين.

  

لتنفيذي لدارنا" حسب دافيد شوميه، المدير ا"سوف تنضّم بوم بشكل طبيعي إلى بوم إيه مرسييه فتفتح فصالً جديداً 

األعلى لدى بوم إيه مرسييه. "سيسمح لنا هذا التطّور بإضفاء ديناميكيّة جديدة على الدار عبر الدمج بين دراية بوم 

برة خإيه مرسييه الُمعترف بها ومقاربة بوم الجديدة كّلياً من خالل نهج يجمع بين التصميم الفريد واالبتكار الرقمي وال

 « الساعاتية، باإلضافة إلى اعتماد مبادئ تعزيز القيمة وإعادة االستعمال واالقتصاد الدائري.

  

عن مفهوم   ، سوف تعبّر أول ساعة بوم  HRSوألواح التزلّج  ZAGفي إطار التعاونات مع عالمات لوازم التزلّج 

، منظمة غير حكومية شريكة مع بوم إيه مرسييه Waste Free Oceans دة التدوير لألفضل بفضل تعاون معإعا

لى سوف يتّم إطالق هذه الساعة األو تقوم بجمع النفايات البالستيكية في البحر وتحويلها إلى مواد من جيل جديد. 

  قريباً. بوم 

  

يشير دافيد شوميه، المدير التنفيذي األعلة لدى بوم إيه مرسييه  قائالً، "متّجهة نحو المستقبل، سوف تستجيب 

المبادرات التي تنّظمها الدار طوال العام لتوازن بين التقاليد والحداثة، واألناقة والتميّز، وأيضاً لوعي متزايد على 

 صعيد حماية البيئة". 


