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متجر  1422لتصميم األزياء الجاهزة
مشروع بكلفة  40مليون درهم إماراتي سيتم افتتاحه في دبي خالل شهر أبريل
مجلس األزياء العربي يعيد صياغة املشهد الخاص بتجارة التجزئة في املنطقة عبر إطالقه أول متجر لتصميم األزياء
الراقية الجاهزة في العالم ومنصة لعرض األزياء في" سيتي ووك" بدعم من شركتي ِ
"مراس" و"أومداش"

دب5ي– م5ارس  :2019تسdتعد مdديdنة دبdي إلطdالق أول متجdر مdخصص لdتصميم األزيdاء الdراقdية الdجاهdزة فdي الdعالdم ،ضdمن
’سddيتي ووك‘ خddالل شهddر أبddريddل الddقادم .وكddان مجddلس األزيddاء الddعربddي قddد أعddلن فddي وقٍ d
dت سddابddق مddن الddيوم عddن افddتتاحddه ملddبنى
" "1422الج ddدي ddد ب ddال ddتعاون م ddع ش ddرك ddة ِ
’مdd dراس‘ وش ddرك ddة ’أوم ddداش ذا س ddتور م ddيكرز‘ ،الش ddرك ddة ال ddنمساوي ddة ال ddرائ ddدة م ddتعددة
الجنسيات في مجال تجارة البيع بالتجزئة ،والتي تقع مقراتها في النمسا.
"يجسdد ""1422
ّd d
وفdي إطdار تdعليقه ،ص ّdرح ج5اك5وب أب5ري5ان ،املؤس5س وال5رئ5يس ال5تنفيذي ملج5لس األزي5اء ال5عرب5ي:
الdشعار األسdاسdي ملجdلس األزيdاء الdعربdي :مجdلس واحdد الثdنني وعشdريdن بdلدا ً عdربdيا ً .لdذلdك نdحن فdخورون بdإظdهار قdوة املdنطقة
dتوجddه فddي الddعالddم .ويddش ّكل " "1422مddبادرةً مddتميزةً انddطلقت مddن
فddي الddتأسddيس ملddعالddم وشddروط ومddفاهddيم جddديddدة تddقود مddسار الdّ d
دبي لتؤ ّكد على الفرص التجارية غير املسبوقة التي تقدمها هذه املدينة للمستثمرين".
ويddمثّل مddبنى " "1422تddكريddما ً لddحياة املddرأة الddعربddية املddعروفddة عddاملddيا ً بddأنddاقddتها الddعصريddة وإدراكddها الddعميق وإعddجابddها بddعناصddر
الddحياة الddفاخddرة ،فddضالً عddن صddفاتddها الddتي تddل ّ
خص مddعنى الddتميّز والddفرادة والddذوق الddرفddيع .وتddنعكس قddصة املddبنى فddي الddعمارة
الداخلية ،والتي تحمل الضيوف برحلة عبر جدرانه الفنية الخالبة لتروي حكاية دبي وتعكس مالمحها على واجهته.
وي ddتاب ddع ج ddاك ddوب" :ي ddش ّكل " "1422ه ddدي ddتنا لج ddميع ال ddنساء ،ح ddيث ال ي ddقتصر األم ddر ع ddلى ت ddقدي ddم أروع ال ddخيارات م ddن ف ddسات ddني
السهddرة الddراقddية واملddالبddس الddجاهddزة والddتصامddيم والddقطع الddفنية املddختارة ،إضddاف ً dة إلddى اإلكddسسوارات ومسddتحضرات التجddميل
والdعطور الdفاخdرة واألدوات عdالdية الdتقنية فحسdب ،وإنdما االسdتمتاع بdالdوصdفات املdخصصة ضdمن مdقهى "سdيدتdي" األول مdن
نdوعdه فdي الdعالdم أيdضاً ،فdضالً عdن الdكتب املdختارة الdتي تdتيحها مdكتبة ’مdيزون أسdولdني‘ .وبdفضل تdصميمه املdتميز والdتكنولdوجdيا
املdتكامdلة الdتي يdتيحها ،يdوفdر هdذا املdكان مdنصة مdثالdية السdتضافdة أسdبوع مdوضdة مdتكامdل يdعرض ابdتكارات مdصممي األزيdاء
م ddن ح ddول ال ddعال ddم .ك ddما س ddيكون أي ddضا ً امل ddنصة ال ddرس ddمية ألس ddبوع امل ddوض ddة ال ddعرب ddي ،ح ddيث ي ddمكن ل ddلعمالء ال ddتس ّوق م ddباش ddرةً م ddن
منصة العرض وفق مبدأ يتبنى مفهوم الشراء مباشرةً بعد العرض".
كdما سdيحتضن هdذا املشdروع الdبالdغة تdكلفته  40مdليون درهdم إمdاراتdي املdقر الdرئdيسي ملجdلس األزيdاء الdعربdي ،والdذي سdيفتح
أبوابه أمام املصممني لدعمهم في تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع وتيرة نم ّوهم وتعزيز االقتصاد اإلبداعي.
وب5دوره5ا ق5ال5ت س5ال5ي ي5عقوب ،ال5رئ5يس ال5تنفيذي ل5لمراك5ز ف5ي ِ
"م55راس"" :فddخورون بddاسddتضافddة هddذا املتجddر املddميز
في عالم تصميم األزياء الراقية الجاهزة والذي يبرز أهمية ’سيتي ووك‘ كوجهة رائدة للمجتمع املحلي والسوق الدولية".
ومن املقرر أن يتم افتتاح " "1422يوم  24أبريل  2019بالتزامن مع افتتاح النسخة الثامنة من أسبوع املوضة العربي.
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وفddي هddذا الddصدد يddقول ب5ات5ري5ك ف5ومل5ان ،م5دي5ر ع5ام ’أوم5داش‘" :يسdّ dر شddركddة ’أومddداش‘ أن تddكون جddزءا ً مddن هddذا املشddروع
الddدولddي الddطموح ،وأن تddتعاون مddع مجddلس األزيddاء الddعربddي وشddركddة ِ
’مddراس‘ إلعddادة صddياغddة املشهddد الddعام فddي قddطاع التجddزئddة
الdفاخdرة فdي املdنطقة ،حdيث سdنشارك خdبرتdنا املdمتدة عdلى أكdثر مdن  30عdامdا ً فdي تdوفdير املdشاريdع بdالشdرق األوسdط والdسعي
الطموح نحو تأسيس أبرز املتاجر".
للمزيد من املعلومات أو طلب إجراء املقابالت ،يرجى التواصل مع:
زينة عكاوي ،عضو مجلس إدارة ،مجلس األزياء العربي  -التسويق والعالقات العامة
بريد إلكترونيZeina.akkawi@arabfashioncouncil.com :
+971 50 4534464
مديرة التسويق:
كريستي تيمبال  -هاتف+971 56 4454637 :
بريد إلكترونيKristie.templa@pazmarketing.com :

مالحظات للمحررين:
حول :1422
انddطلق " "1422فddي دبddي لddيكون أول متجddر لddتصميم األزيddاء الddراقddية الddجاهddزة فddي الddعالddم يddعمل بddترخddيص مddن مجddلس األزيddاء
الdعربdي ،ويهdدف إلdى االرتdقاء بdحضوره كdأحdد أهdم املdتاجdر الdعاملdية املdتميزة بdمفهومdها الdفريdد فdي قdلب دبdي .وتdم اخdتيار اسdم
املتجر بنا ًء على شعار مجلس األزياء العربي" :مجلس واحد الثنني وعشرين بلدا ً عربيا ً".
قddد تddكون عddبارة "متجddر بddمفهوم مddميز" مddن املddصطلحات الddشائddعة ،ولddكن هddذه املddتاجddر ال تddمتلك جddميعها نddفس الddسويddة .فddنحن
فdي " "1422نجdمع بdني مdقومdات الجdمال الdتي تdتميز بdها ثdقافdات الdعالdم املdتنوعdة ،سdواء فdي تdصميم املتجdر واملخdطط الdخاص
بdه ،أو فdي املdبنى نdفسه ،أو حdتى فdي املdنتجات الdتي نdقوم بdبيعها .ويdتيح " "1422لdلعمالء فdرصdة لdقاء املdصممني واسdتكشاف
تdشكيالت مdختارة مdن األزيdاء عdلى مdنصات الdعرض ،إضdافً dة إلdى مجdموعdة مdن مdفردات الdتصميم الdتي ال يdمكن الdعثور عdليها
في أي مكان آخر داخل املدينة.
وال تddقتصر الخddدمddات فddي متجddر " "1422عddلى عddرض املddنتجات فddقط ،وإنddما يddمكن أيddضا ً تddعديddل الddقطع حسddب طddلب الddعمالء
لdتتناسdب مdع مdقاسdاتdهم وتdفضيالتdهم مdن حdيث األقdمشة واأللdوان ،مdا يdضمن لdهم االسdتمتاع بdابdتكارات حdصريdة ومdخصصة
من أجلهم.
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حول ِمراس
"م ddراس" ه ddي مج ddموع ddة تتخ ddذ م ddن دب ddي م ddقرا ً ل ddها وته ddدف إل ddى ت ddعزي ddز املشه ddد ال ddحضري ل ddإلم ddارة م ddن خ ddالل ن ddهج ي ddرك ddز ع ddلى
ِd
اإلنdسان عdند تdطويdر أصdول فdي قdطاعdات الdعقارات ،والdسياحdة ،والdضيافdة ،واألغdذيdة واملشdروبdات ،وتdجارة التجdزئdة ،والتسdلية
والترفيه ،والتكنولوجيا ،والقطاع البحري ،والرعاية الصحية.
تddسعى ِ
"مddراس" لddبناء ثddقافddة حddضريddة مddبدعddة مddن أجddل مddجتمع مddزدهddر .وتddشمل أهddم اسddتثماراتddها الddعقاريddة بddعضا ً مddن أكddثر
املdشاريdع تdميزا ً والdتي تdقع فdي مdواقdع رئdيسية ،مdثل "بdلوواتdرز ريdزيdدنسdز" و "بdولdغري ريdزيdدنسdز" و "تdشيري وودز" و "سdيتي
ووك ري ddزي ddدنس ddز" و "ن ddيكي ب ddييتش ري ddزي ddدنس ddز" و "ب ddورت دو ال م ddير ري ddزي ddدنس ddز" و "ف ddيال أم ddال ddفي" و "زع ddبيل س ddراي روي ddال
ريزيدنسز".
ت ddشمل م ddحفظة ِ
"مddراس" أك ddثر م ddن  80م ddليون ق ddدم م ddرب ddعة م ddن األراض ddي امل ddطورة ،وأك ddثر م ddن  3500وح ddدة س ddكنية ،و2000
وحddدة بddيع بddالتجddزئddة ،و  15وجddهة رئddيسية تddضم كdالً مddن "الddسيف" ،و "بddلوواتddرز" ،و "بddوكddس بddارك" ،و "سddيتي ووك" ،و "دبddي
ه ddارب ddر" ،و "ج ddميرا ب ddاي" ،و "ك ddاي ddت ب ddييتش" ،و "ال م ddير" ،و "الس ddت إك ddزت" ،و "ب ddيرل ج ddميرا" ،و "ذا ب ddييتش" ،و "ذا أوت ddلت
فيليدج".
حول مجلس األزياء العربي:
يُddع ّد مجddلس األزيddاء الddعربddي أكddبر مddنظمة غddير ربddحيّة فddي الddعالddم تهddدف إلddى تddأسddيس نddظام لddلموضddة مddن خddالل تddوحddيد الddبنية
الddتحتية لddألزيddاء فddي  22بddلد عddربddي تddحت مddظلة واحddدة مddن االقddتصاد اإلبddداعddي الddذي يddعتمد عddلى املddعرفddة واإلنddتاج ،وذلddك عddبر
االسddتفادة مddن تddبادل املddعرفddة الجddماعddية والddخبرات واملddوارد فddي الddقطاع .وقddد تddأسddس املجddلس فddي لddندن عddام  2014كddمنظمة
دولddية غddير حddكومddية تddمثّل قddطاع األزيddاء فddي  22بddلدا ً عddربddيا ً .ويحddظى املجddلس بddتمويddل دائddم مddن قddبل الddرعddاة وعddدد مddن املddم ّولddني
الddتجاريddني ،كddما يddسعى لddقيادة الddقطاع مddن خddالل الddتأثddير اإلبddداعddي واتddخاذ الخddطوات االسddتراتddيجية الddالزمddة لddوضddع األزيddاء
العربية على خارطة االقتصاد الخاصة باملوضة العاملية.
وتdتل ّ
خص اسdتراتdيجية املجdلس فdي كdلمة ) (IMPACTوالdتي تdعني الdتأثdير ،كdما تdمثّل األحdرف األولdى مdن الdكلمات والdعبارات
اإلنج ddليزي ddة ال ddتال ddية (Investment) :االس ddتثمار؛ ) (Manufacturingال ddتصنيع؛ ) (Peaceالس ddالم؛ )(Art & Culture
الفن والثقافة؛ ) (Creative Economyاالقتصاد اإلبداعي (Talent Development) ،تنمية املواهب.
وفddي عddام  ،2015قddام املجddلس بddصياغddة مddصطلح "األزيddاء الddراقddية الddجاهddزة" بddالddتعاون مddع خddبراء الddقطاع ،وأصddبح تddلك الddقوة
الddعاملddية املddعتمدة الddتي مddنحت الddعالddم الddعربddي مddكان ً dة راسddخة فddي الddسوق الddدولddية .ومddن املddتوقddع أن تddحقق املddنتجات املddصنّفة
ٍ
إيرادات تصل قيمتها إلى  368مليار دوالر أمريكي بحلول عام .2021
ضمن هذه الفئة
حول ’أومداش‘
تdوفdر شdكة ’أومdداش‘ حdلوالً مdميزةً فdي قdطاع التجdزئdة ،حdيث تسdتفيد الشdركdة مdن خdبراتdها الdطويdلة الdتي تdعكس أقdصى درجdات
املdهارة الحdرفdية والdرؤيdة الdرقdمية واألهdداف اإلنdسانdية الdسامdية لdتأسdيس مdتاجdر نdاجdحة بdكل املdقايdيس .ويdقوم خdبراء تdأسdيس
املddتاجddر فddي ’أومddداش‘ بddابddتكار عddوالddم اسddتثنائddية مddن الddتجارب والddخبرات لddتلبية طddلبات الddعمالء عddلى مسddتوى مddتاجddر التجddزئddة
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املdd dتنوعdd dة بdd dما فdd dيها تdd dلك املdd dتخصصة فdd dي نdd dمط الdd dحياة والdd dطعام واملdd dنتجات الdd dفاخdd dرة ،إضdd dاف ً d dة إلdd dى حdd dلول تdd dجارة التجdd dزئdd dة
اإللكترونية.

وتُdع ّد ’أومdداش‘ مdن الشdركdات الdعاملdية الdرائdدة فdي الdقطاع ،حdيث تdتميز بخdلفية اقdتصاديdة مdتينة ومdكانdة عdاملdية مdرمdوقdة  ،كdما
تمتلك  20فرعا ً خاصا ً مع كادر عمل يبلغ حوالي  8آالف موظف من  25دول ًة.

حول سيتي ووك
تddعتبر سddيتي ووك الddتابddعة لشddركddة ِمddراس ،الddوجddهة املddميزة فddي الddهواء الddطلق فddي دبddي .تddمتد سddيتي ووك عddلى مddساحddة تddتعدى
 10مddاليddني قddدم مddربddع وتddتسم بddأجddواء عddائddلية مddميزة وتجddمع خddيارات الddسكن والddتسوق والddترفddيه والddضيافddة والddصحة فddي مddكان
واحد متكامل ،مقدم ًة لزوارها ومرتاديها أجواء اجتماعية فريدة ومفعمة بالراحة.
وقdد أصdبحت سdيتي ووك مdؤخdرا ً الdوجdهة املdفضلة لdلمقيمني ولdلسائdحني عdلى حdد سdواء ،إذ يdمكنهم مdن خdاللdها الdعيش وقdضاء
أمتع األوقات االجتماعية والتسوق وااللتقاء باألصدقاء ضمن بيئة تزخر بكل ما هو جديد وحضاري.
وت ddم ت ddصميم س ddيتي ووك ك ddمدي ddنة داخ ddل م ddدي ddنة ،متخ ddذة م ddوق ddعا ً اس ddترات ddيجيا ً ي ddمكن ال ddوص ddول إل ddيه ب ddسهول ddة .وت ddقدم س ddيتي ووك
الdعديdد مdن خdيارات الdسكن والdترفdيه ومdتاجdر التجdزئdة فdي وجdهة واحdدة داخdل مdديdنة دبdي .وتdقع سdيتي ووك فdي مdنطقة راقdية
في دبي على شارع الصفا وبالقرب من شارع الشيخ زايد وطريق شاط œجميرا.

