
 

 

 
 

   لوكولتر تفتتح متجًرا رئیسی�ا جدیًدا  -جیجر
 في شنغھاي 

 
 بیئة غامرة تستحضر المصنع وتُتیح للزائرین اكتشافھُ بطریقة جدیدة تماًما 

 

 

ویجّسد ھذا البوتیك فصًال جدیًدا في تاریخ الدار    للفنون في شنغھاي.  K11بمركز التسوق  لوكولتر أن تُعِلَن عن افتتاحھا متجًرا رئیسی�ا    -یسّر جیجر

 العریقة ویعبّر عن حیویتھا في بیئة ھادئة ومضیافة تستحضُر المصنع إلى الجانب اآلخر من العالم وتأخذ الزائرین في رحلة إلى قلبھ. 

 

  واالنحناءات المترابطة التي تذّكر بمكّونات آلیة حركة الساعة. احتفاء بصناعة الساعات، ُصّمم الدیكور الداخلي للمتجر على شكل سلسلة من الدوائر  

لفھم الدار فھًما  وتشّكل المساحات المترابطة فیما بینھا مستویات تفاعل مختلفة للزائرین الذین تدفعھم البداھة إلى اتباع المسار المخّطط داخل المتجر  

واد العضویة واأللوان الطبیعیة ویجمع بین التقالید والحداثة، مما یستحضر صفاء وجمال  ویسلّط الدیكور الضوء على الم  أعمق كلما توّغلوا بداخلھ.

  لوكولتر في فالي دو جو. -مقر دار جیجر

 

سقف  یقع المتجر أمام طریق ھوانغبي الجنوبي في شنغھاي وتعبّر واجھتھ تعبیًرا حدیثًا عن الدار، إذ ُصنعت من ألواح زجاجیة مستوحاة من األ

وتجمع األلواح الزجاجیة بین التقالید والتكنولوجیا    یة (قرمید خشبي) المستخدمة في المباني التقلیدیة في فالي دو جو لحمایتھا من قسوة الشتاء.السویسر

شمالیة  ویذّكر ھذا العرض المشّوق بواجھة المصنع ال  وتحّول وضع الضوء لتشّكل مجموعة من األلوان وتثیر انطباًعا بالحركة على نحو مستمر.

 الزجاجیة التي تعكس بیئتھ والتي یتغیّر شكلھا استناًدا إلى الوقت في النھار وحالة الطقس. 

 

وإلى جانبھا یوجد حائط تفاعلي    لوكولتر الراھنة.  -عند الدخول إلى المتجر، یكتشف الزائر واجھات عرض تحتوي على أبرز قطع مجموعات جیجر

بھذا المكان ویتخطى البیئة التجاریة الكالسیكیة، فیستدرج الزائر مباشرة إلى اكتشاف أشھر الحركات التي تسلّط  جذّاب من آلیات الحركات، یرتقي  

وبعد اكتشاف آلیات الحركات الفعلیة واستطالعھا استطالًعا    الضوء على دور الدار الرائد في صناعة الساعات "صانع الساعات لصانعي الساعات".

 مع آلیات حركات أخرى بتقنیة الواقع المعّزز.  WeChatلعرض الرقمیّة، یستطیع الزائر متابعة تجربتھ على  مستفیًضا بفضل واجھات ا

 

ویبیّن تاریخ ساعة "ریفیرسو"    ینجذب الزائرون بطبیعة الحال إلى المساحة الثانیة من المتجر حیث یتسنى لھم استكشاف قّوة إضفاء الطابع الشخصي.

وإلى جانب ساعة    ة الغامرة التي تبثھا في قلب مالكھا لما تحمل من شعار سري وشخصي ینتمي حق�ا لمن یرتدیھا.أكثر من غیرھا سبب السعاد

وعة  "ریفیرسو" توجد مساحة تفاعلیة تتألف من األحزمة وتتیح المزید من إمكانات إضفاء الطابع الشخصي، مما یدعو الزائرین إلى التالعب بمجم

   لة لجمیع إصدارات الساعات.لوكولتر الكام -أحزمة جیجر

 

وتتیح لھ    یقود المسار الزائر بعدھا إلى التعّمق في استكشاف المصنع والمجموعة الواسعة من المھن وحرف صناعة الساعات المجتمعة تحت سقفھ.

الء والتشكیل بالمینا والنقش وشطف  مجموعة من مقاطع الفیدیو اإلیضاحیة والتعلیمیة اكتشاف العالم الرائع لفالي دو جو وتُطلعھ على أسرار الط

 الحواف، فضًال عن التصمیم وعملیات البحث والتطویر التي تؤدي باستمرار إلى ابتكارات جدیدة. 

 

لوكولتر من خالل    -وحیث یكتشفون أرقى مھارات جیجر  Atelier d’Antoine  -یصل الزائرون إلى قلب المتجر حیث یوجد ُمحتََرف أنطوان  

 ة وحلقات العمل االستكشافیة التي تتیح فرصة التفاعل مباشرة مع صناعة الساعات. المعارض المشّوق

 



Atelier d’Antoine  -لوكولتر، وھذا أّول مقر دائم لُمحتََرف أنطوان    -یضم المتجر نسخة طبق األصل من نظیره الموجود في مصنع جیجر

ویشرف خبیر بصناعة    الم صناعة الساعات السویسریة الراقیة بطریقة جدیدة. وتتیح حلقات العمل االستكشافیة فرصة الغوص في ع  خارج سویسرا. 

وسیغوص المشاركون في   الساعات على تنظیم ھذه الحلقات التي تجمع بین التدریس األكادیمي والتجربة التطبیقیة في صیغة دینامیة تحفّز التفاعل.

متنّوعة من المھارات الفنّیة واإلبداعیة الضروریة إلنتاج ساعات ذات جودة عالیة  قلب آلیات حركات الساعات لفھم عملھا، ویكتشفون المجموعة ال

وسیكتشفون أیًضا ماضي صناعة الساعات وحاضرھا ومستقبلھا    ومراحل صنعھا العدیدة والمھن الفنیة التي تنطوي علیھا صناعة الساعات الراقیة.

 ماذج كبیرة الحجم لمحاولة تكرار عمل صنّاع ساعات الدار ذوي المھارات العالیة. لوكولتر وفالي دو جو، وسیُدعون إلى استخدام ن -في جیجر

ُمحتََرف أنطوان   إلى اكتشاف ساعة "ریفیرسو" والغوص    Atelier d’Antoine  -یقدم  الذي سیرمي  البرنامج األّول  الرئیسي  الدار  في متجر 

اكتشاف "صانع    بالمشاركین في محفوظات "ریفیرسو" والتفاعل مع مجموعة متنّوعة من اإلصدارات.  بعد  فیما  االستكشافیة  العمل  وتقدم حلقة 

   وتلقي محاضرات رئیسیّة. The Sound Makerالصوت" 

أنطوان  خُ  ُمحتََرف  التي تستعرض ثالث ركائز من خبرة جیجر  Atelier d’Antoine  -ّصص حائط من مساحة  العجائب  لوكولتر:  -لحجرة 

ویوجد إلى جانبھا معرض مخّصص للحرف المھنیة النادرة لیكشف    والدقة.  The Sound Makerالوظائف الفلكیة المعقّدة و"صانع الصوت"  

بالمینا والنقش وتسلیط الضوء على    باستفاضة أكبر عن كیفیة إلى تحفة فنیة شخصیّة بفضل الطالء والتشكیل  إمكانیة تحویل ساعة "ریفیرسو" 

   الخطوات العدیدة لھذه العملیّة.

لوكولتر الالفت    -المتجر الرئیسي العالمي الجدید لیس مجّرد متجر، بل یدعو الزائرین إلى االنغماس في العالم الفاتن لصناعة الساعات وتاریخ جیجر

 من خالل الغوص في تراث الدار وخبرتھا الساعاتیة وفكرھا اإلبداعي والخّالق.

.ھناعبر اإلنترنت  d’Antoine Atelier -یمكن حجز حلقات العمل االستكشافیة لُمحتََرف أنطوان 

 1833دار صناعة الساعات الراقیة منذ عام  لوكولتر: -جیجر

من ھنا، من المكان وبإلھاٍم من المناظر الطبیعیة االستثنائیة لجبال جورا، الذي یسترشد   تقع دارنا في وادي فالي دو جو الھادئ، وتخلُق إحساًسا فریًدا باالنتماء.

جمیع الِحرف مجتمعة تحت سقف واحد داخل المصنع، فیعمل صانعو الساعات، والمھندسون،   غراند میزون روحھا.  - الدار العریقة  بنوٍر داخلي ال یخبو، تستمد  

ن أفرادمدفوعین بالطاقة الجیاشة وروح االبتكار الجماعي التي تُلھم كل فرد م  والمصّممون، والِحرفیون معًا لكي ترى النور ابتكاراٌت في صناعة الساعات الراقیة.

حركة من حركات الساعة منذ   1200ھذه الروح ھي نفسھا التي عّززت ابتكار أكثر من    عائلتنا یومیًا بااللتزام، حیث نُرّسخ كل یوم تطورنا الممیز وإبداعنا الفني.

 لوكولتر الجھة الرائدة في تصنیع الساعات. -وجعلت من مصنع جیجر 1833عام 

https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme1?locale=en_CH

