
 

 

 

 

 2019معلومات صحفیة، أیار / مایو 

 

 لوكولتر -تطلق دار جیجر
 مع ضمان لثماني سنوات"  CARE PROGRAM" العنایة  برنامج

 

 Care -ایة العن وابتكاراً وتكییفاً لعمالئھا بشكل مستمر، برنامجلوكولتر، من أجل تعزیز طموحھا إلى توفیر تجارب أكثر ثراًء  -أطلقت جیجر
program یتماشى مع الحاجات المتغّیرة للعمالء بشكل عام والرغبة في الحصول على محتوى خاص وخبرة ومعرفة تقنیة. سیستخدم برنامج 

، باإلضافة إضافیةى معلومات ونصائح وخدمات ذات قیمة منّصٌة رقمیة خاصة وذات طابع شخصي جّداً، إذ تحتوي عل Care program -نایة عال
 سنوات لكافة البندوالت والساعات. 8إلى الكفالة المحدودة الدولیة حتى 

من البحث والتطویر إلى التصمیم والتجمیع والتزیین  حرفة فنیة تحت سقف واحد. 180لوكولتر متكامل تماماً ویضم أكثر من  -إّن مصنع جیجر 
 ا.لوكولتر داخل المصنع في وادي فالي دو جو في سویسر -، یتم تنفیذ كافة الخطوات المختلفة الالزمة إلبداع ساعة جیجرداث األخادیدوإحوالتمویج 

 لوكولتر باستمرار استثماراتھا لتحسین رضا عمالئھا. -، وتكّرس جیجرلالرتقاء المستمر یدفع ھذا السعي لالمتیاز إبداع الدار وجودة ساعاتھا

 
 برنامج یرّكز على العمالء في عالم صناعة الساعات

تیح ، مما سیالمنّصة الخاصة على اإلنترنتلوكولتر الخاصة بھم على ھذه  -، یمكن للعمالء تسجیل بندوالت وساعات جیجر2019خالل ربیع عام 
 -من جیجر Care program - العنایة برنامجلھم إدارة مجموعتھم الشخصیة واالستفادة من الخدمات الشخصیة الجدیدة التي تقّدمھا الدار، أي 

موقع  علىج البرناممؤّھلة لتمدید الكفالة عند التسجیل على اإلنترنت في ھذا  الخاضعة للكفالة المحدودة الدولیة الیوم. وستكون الساعات لوكولتر
jaeger-lecoultre.com/service. 

 بعد التسجیل، سیتلقى العمالء خدمات شخصیة طوال مّدة استخدامھم لساعتھم، بما في ذلك:

 فیما یخص صیانة أو تحسین ساعاتھم، مثل الفحوصات الوظیفیة وأداة النقش. إضافیةفي المتجر: خدمات ذات قیمة  -
ئح خاصة من قبل حرفیي الدار حول ساعتكم الخاصة، باإلضافة إلى أدوات رقیمة مجّھزة مسبقاً للعنایة على اإلنترنت: معلومات ونصا -

    وإضفاء الطابع الشخصي.

الیة غستتم إدارة مجموعة الخدمات الجدیدة عبر منّصة خاصة على اإلنترنت متوفّرة باثنتي عشرة لغة (اإلنجلیزیة والفرنسیة واأللمانیة والبرت
من البرنامج  "توي تشا"واإلسبانیة واإلیطالیة والعربیة والروسیة والصینیة المبسطة والصینیة التقلیدیة والیابانیة والكوریة). كما سیستفید مستخدمو 

 بفضل إدماج المنّصة.

یة لوكولتر العالم -، وھو مدعوم من شبكة جیجرفي جمیع أنحاء العالم لتعزیز العالقات القویة مع العمالء  Care program -العنایة  ُصّمم برنامج
لى للعمالء تلقّي النصائح والدعم فیما یخص المنّصة ع واالتصال بالدار أینما كانوا. ویمكن للعمالء ومتعددة القنوات من أجل توفیر إمكانیة التسّوق

لى لوكولتر حول العالم، سواء قاموا بالشراء في متجر أو ع -اإلنترنت في جمیع مراكز البیع الرسمیة (وشركاء التجارة اإللكترونیة) التابعة لجیجر
 اإلنترنت.

 
 

  



 

 

 لوكولتر -في تراث جیجر الراسخةروح االبتكار  

في قدرة الدار على الجمع  راسخمع مبادئ الدار من ناحیة االبتكار في خدمة صناعة الساعات، وھو  Care program -العنایة  برنامجیتماشى 
 بین الماضي والحاضر والمستقبل لتوفیر خبرة تقنیة عالیة جّداً ومستویات ال مثیل لھا من الخدمة.

من صانعي الساعات والحرفیین والمھندسین والتقنیین والفنانین وغیرھم من  ِفَرٍق استثنائیةلى لوكولتر نھج من األلف إلى الیاء وع -تعتمد جیجر 
 الخبراء، من أجل دفع إبداعھا وجودة ساعاتھا والخدمات والتجارب ذات الصلة.

كالیبر،  1200عات، إبداع أكثر من التحدیات التقنیة لصناعة السا إتقان مواجھةوقد نتج عن الشغف الجماعي في المصنع لالبتكار والرغبة في  
 .الُكبرىالساعاتیة المزّودة بالتعقیدات و ،األكثر رمزیة في العالم بما في ذلك الساعات

 
 لوكولتر، تصریح -لجیجر الرئیس التنفیذيكاترین رینییھ،  

مع عمالئنا.  من العنایة عالقة طویلة األمد لتعزیزالجدید ھو جزء ال یتّجزأ من قیم الدار  Care program -العنایة  " نفخر باعتبار أّن برنامج

تھم واالعتناء انستثمر باستمرار في رضا عمالئنا القیمین ویشّكل ھذا البرنامج وھذه الكفالة إنجازاً فعلیاً تم تصمیمھ لمساعدة عمالئنا في معرفة ساع

 تقالید الدار، بینما نبقى في نفس الوقت مخلصین لاآلخذة في التطورئنا بھا بشكل أفضل. ونحن متحّمسون لتقدیم ھذا الحل الجدید إلى تفضیالت عمال

 الساعات، من خالل تحّدي أنفسنا باستمرار لرفع مستوى التكنولوجیا والتصمیم وجودة الخدمات."    لصناعةكدار  ومكانتھا العریقة

 

 

 لوكولتر -جیجر

، یجمع حرفیو المصنع مواھبھم 1833الجمیلة. وتماشیاً مع روح االبتكار التي بدأت في عام لوكولتر، منذ تأسیسھا، ھواة القطع  -أدھشت دار جیجر
وكولتر ل -وخبراتھم إلبداع مجموعات تصّدرت عالم صناعة الساعات من الناحیتین التقنیة والفنیة. تجّسد مجموعات ریفیرسو وماستر وجیجر

ر العریقة على مدى القرون لیمثل مصدر إلھام دائم في سعیھا المستمر لالمتیاز. وفي أعقاب بوالریس وراندي فو وأتموس تراثاً غنیاً شّیدتھ الدا
 العدید من المودیالت األسطوریة، شھد القرن الواحد والعشرون ظھور مجموعتي ھیبریس میكانیكا وھیبریس آرتیستكا. وھي قطع مدھشة بقدر ما

 لنساء والرجال الذین یعملون في تناسق تام تحت سقف المصنع.ھي معقّدة، معّبرًة من جدید عن الشغف اإلبداعي ل
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