اسم العالمة التجارية

من نحن
بلوايج ،العالمة التجارية للمالبس الجاهزة بتصاميم شبابية وعصرية والتي تلبي رغبات محبي
األزياء واملوضة في السعودية ،حيث نتطلع باستمرار لتقديم تصميمات وصيحات املوضة
بجودة عالية وبأفضل األسعار.
" ّ
تقدم بلوايج منتجات ضمن  3خطوط أزياء رئيسية (سيدات ،رجال وأطفال) ،وكل من هذه
الخطوط يملك فريق تصميم مختص يبدع بتقديم أحدث التصاميم واملوديالت"
تاريخنا
ً
تعد بلوايج جزءا من شركة العبدالكريم السعودية وهي إحدى الشركات الرائدة واملرموقة في
مجال بيع األزياء بالتجزئة ،في منطقة الشرق األوسط والخليج العربي منذ عام .1957
نبذة عن العالمة التجارية

.تم إطالق العالمة التجارية بلوايج كجزء من شركة أكوبا فاشيون إيبيريا .وهي شركة إسبانية
مملوكة ملجموعة العبدالكريم وهي املصممة لجميع أزياء بلوايج ،ومقرها في مدينة برشلونة

رؤيتنا ورسالتنا
نسعى في بلوايج ملواكبة أحدث املوديالت والتصاميم املوجودة في عالم األزياء واملوضة
وإخراجها بصورتها النهائية بخامات ذات جودة عالية وبأفضل األسعار املنافسة في هذا
املجال.
ونعمل بشكل متواصل لتكون القطع املعروضة في محالتنا مواكبة وعصرية بصورة مستمرة
ودائمة ،مع االهتمام بأدق التفاصيل لضمان تجربة ّ
تسوق فريدة ومثالية لجميع زبائننا.

قيمنا في بلوايج
تصاميم شبابية رياضية وعصرية
ّ .
تقدم أزياء تتناسب مع أذواق الشباب مع التركيز على ارتباطها ببيئتهم ،حيث تجعلهم
يندمجون أكثر في املجتمع ويتواصلون مع بعضهم البعض

سمات العالمة التجارية
.مواكبة خطوط املوضة العاملية ،األسعار املنافسة إلى جانب الجودة العالية والتي ستمكن
جيل الشباب من االستمتاع بأحدث الصيحات العاملية
صمم في إسبانيا
يتم انشاء جميع تصاميم بلوايج في برشلونة ،إسبانيا ،من قبل فريق تصميم عال الكفاءة
والخبرة ،الذي يجوب العالم باستمرار ملواكبة آخر صيحات املوضة واالتجاهات املبتكرة في
التصميم.
تجربة التسوق
ً
صممت املتاجر داخليا بتركيز كبير حول عرض األزياء حيث تم تخطيط املساحة ،واألثاث،
واإلضاءة ،واملرئيات وجميع املواد بعناية لتوفير أقص ى قدر من الحرية للمستخدم في اختياره.
لقد تم ابتكارها بأعلى قدر من االهتمام بالتفاصيل لضمان تجربة تسوق مذهلة للغاية
بتصميم جديد مدروس ً
جيدا ليس فقط عن طريق املساحة نفسها ،ولكن أيضا من قبل
جميع امللحقات .تم تصميم هذا املفهوم لتقديم تجربة فريدة لجميع العمالء حيث يمثل
الهوية امللهمة للعالمة التجارية .في متاجرنا توجد مساحات مختلفة مخصصة لكل من
خطوط اإلنتاج .في كل قسم  -مالبس الرجال ،املالبس النسائية ،مالبس األطفال

نوع العالمة التجارية

 وطنية

القطاع

التجزئة

نوع النشاط
الشريحة املستهدفة
تاريخ التأسيس
منطقة النشاط الجغرافية

ازياء
االفراد من الجنسين
2006
اململكة العربية السعودية

املناطق املستهدفة في اململكة ملنح جميع مناطق ومحافظات اململكة العربية السعودية في مراكز التسوق ومراكز املدن التجارية
و مواقع ذات حركة كثيفة
االمتياز
عدد الفروع

55
البيع اآلمنOn Consignment basis-
ان هدفنا األساس ي هو تحقيق عالقة عمل طويلة األجل يكللها كافة عوامل النجاح املشترك.
ولذلك من خالل زيادة حجم املبيعات مع تحقيق كافة سبل البيع اآلمن لشركائنا .لذلك
يتمحور برنامجنا لالمتياز التجاري حول مبدأ البيع االمن .والذي يضمن بموجبة ممنوحي
االمتياز دفع مستحقات البضائع املباعة فقط .دون القلق بشأن أي بضائع راكدة .كونها ستقع
تحت عاتق املانح وليس املمنوح.
هامش ربح ثابت ومضمون
توفير هامش ربح مستمر ومضمون بفضل سواعد موظفينا وخبراتنا في مجال البيع بالتجزئة.
وبالتالي نضمن لك استثمار آمن قليل املخاطر .فاالمتياز لدينا يعني الحفاظ على هامش الربح
ذاته .سواد في فترات البيع العادية أو أثناء العروض الترويجية والتخفيضات.

الخدمات واملميزات

خدماتنا
طوال فترات التعاون املثمر مع شركائنا .ستسعى الشركة جاهدة إلى توفير كافة سبل النجاح
واملعرفة .فضال عن منح الحق في االستفادة من الخبرات وإدارة النشاط التجاري واملبيعات
والتسويق واإلدارة ونظام العمل اليومي والذي يتضمن املسؤوليات واألنشطة والسياسات
العامة للشركة.
 :وتتضمن خدماتنا التالي
خدمات استشارية تتضمن تحليل املواقع التجارية املقترحة
تعليمات التشغيل في املوقع
التدريب املستمر وتنمية قدرات املوظفين
توفير أحدث األساليب التكنولوجية للمبيعات والتصميم .وإدارة النظم التشغيلية

منح حق االستفادة من كافة وسائل االتصاالت والتسويق
توفير املواد الترويجية

رقم التواصل
االيميل

0557735733
Aziz.Khalid@ak.com.sa

