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 2017أكتوبر  شركة بالنبان

 عديدة ميشالن نجومالحائز على ‘ جويل بوشرون’مشاركة الشيف 

 في إفتتاح بوتيك بالنبان في نيويورك

جادة فيفث أفينيو، وذلك بمشاركة  697الساعات باإلفتتاح الرسمي لمتجرها في نيويورك الواقع في إحتفلت دار صناعة 

نائب ‘ أالن ديالموراز’مصادفة سارة وجولة خاصة مع السيد ‘. جويل روبوشون’ديق العالمة التجارية، الشيف العالمي وص

 الرئيس ورئيس قسم التسويق في بالنبان.

 إطالق العالمة هوب. تزامناً معلى الصداقة الطويلة االمد التي تجمع بين مصنع بالنبان والشيف الفرنسي الموعسلّط الضوء إحتفال مزدوج 

ي شارع ف L'Atelier Joël Robuchonنجمة ميشالن يفتتح مطعمه  31كان الشيف الحائز على الجديد في نيويورك،  لبوتيكهاالتجارية 

شّكل هذان الحدثان المتزامنان فرصة من هنا، القائمة في كل من أوروبا، آسيا وأميركا الشمالية.  مطاعمهى قريب، اإلضافة الجديدة إل

م مربّع( قد 4036متر مربّع )أي  375مساحة لإلنضمام إلى بالنبان خالل إفتتاح متجرها الجديد الذي يمتد على ‘ جويل’تسنّحها الشيف 

 مقّسمة على طابقين، مع اإلشارة إلى تميّز المتجر الجديد بتصميمه الحديث الجّذاب.

، والتي ‘االن ديالموراز’ضروا الحفل بجولة خاصة مع ح نالذي صحفيين وأصدقاء العالمة التجاريةفي هذه المناسبة، تمتع عدد من ال

والشيف الفرنسي المميز تم التركيز خاللها على ‘ ديالموراز’بعد ذلك، جرت محادثة شغوفة بين سلّطت الضوء على المتجر وعالم بالنبان. 

هذه ‘ االن ديالموراز’وقد لّخص لحرفية الدقيقة. القيم األساسية المشتركة مثل السعي للجودة والتفوق، الخبرة، اللمسة االنيقة والمهارة ا

هو تمامًا كذلك، فالتقنيات التي يستخدمها وإبداعاته تشهد تطّورًا ‘ جويل روبوشون’"تراثنا قائم على اإلبتكار. الفلسفة المشتركة قائالً: 

. في المقابل، أّكد الشيف الحائز على نجوم مساءلة كل ما نقوم به سوف يساعدنا على التقّدم وبناء المستقبل" علىمتواصاًل. عزمنا المستديم 

"حظيت بفرصة اإلطالع تعّرف على ساعات مجموعات فيفتي فاثومز، لو براسوس وفيلوريه، وقال: مشاركته للرؤية عينها عندما ميشالن 

ل زيارتي إلى مصنع بالنبان. لمست الدقة في عملهم والعناية التي يكرّسونها لفنهم، وأدركت عن كثب على عمل كبار صناعي الساعات خال

 عند تقديم إبتكاراتنا".  -الطهاة وصانعي الساعات –معنى الفخر الذي نشعر به 

م بتثبيتها بفخر داخل مطعمه ساعة الحائط الموجودة في البوتيك ليقو‘ جويل روبوشون’في نهاية الزيارة، وفي خطوة حماسة عفوية، حمل  

. "الوقت مكّون أساسي في الطهي"مشدداً على أن "، فاليه دو جو في مصنعالصلته الوثيقة بالجديد، مشّكلة رمزاً  على "

ممثلي عاماً، وقبل أن تكتسب الوجبات الراقية شهرتها الحالية، تمتعت دار بالنبان بصداقات ربطتها بعدد من أبرز  30على مدى أكثر من 

فريدي ’عندما أطلق عليه، إلى جانب  1989، على سبيل المثال ال الحصر، تعود إلى العام ‘جويل روبوشون’هذا الفن. عالقتها بالشيف 

فكّرمتهم الشركة بتقديم ساعة تحمل نقشاً خاصاً بهذا ، Gault&Millau، لقب "طهاة القرن" من قبل دليل ‘بول بوكوس’و‘ جيراردي

بالتعاون مع أبرز الطهاة ‘ ذي آرت أوف ليفينغ’ومع مرور السنوات، واصل المصنع تأسيس وتعزيز إلتزامه بمؤسسة اللقب الرفيع. 

 العالميين.

mailto:rachel.sibella@swatchgroup.com
mailto:pr@blancpain.com

