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مقدمة

تريــزورا بتصميــم وإنتــاج وبيــع إكسســوار  تقــوم 

ــا  ــوالر وغيره ــاربات وف ــاالت وإيش ــن ش ــيدات م للس

ضمــن خطــة عمــل واضحــة ومتميــزة.

ــد مــن اإلضافــات النســائية  منتجاتنــا تشــمل العدي

التــي تضمــن الطلــة األنثويــة التــي تطلبهــا جميــع 

الســيدات.



قصتنا

الكلمــة  مــن  مســتوحى  التجاريــة  عالمتنــا  اســم 

ــار  ــا باختي ــد قمن ــز، ولق ــي الكن ــي تعن ــية الت الفرنس

هــذا االســم لتمثــل عالمتنــا التجاريــة عنوانــًا لألزيــاء 

الواعيــة  للمــرأة  والموجهــة  المتميــزة  النســائية 

للموضــة وتغيراتهــا، وبنفــس الوقــت تقديــم فقط 

ــاء. مــا هــو عصــري وراقــي مــن إكسســوار األزي

عالمتنــا  بتأســيس   ٢٠٢٠ عــام  فــي  قمنــا  ولهــذا، 

االنطــالق. كنقطــة  تركيــا  فــي  التجاريــة 
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رؤيتنا

العالــم يصغــر مــع مــرور الوقــت، كــون النــاس علــى 

ــك فــإن قطــاع  ــم. ومــع ذل تواصــل دائــم حــول العال

الموضــة واألزيــاء يتغيــر بســرعة وبشــكل مســتمر. 

مفهــوم  حــول  تريــزورا  بنينــا  ذلــك  أجــل  ومــن 

العميــل  الســريع لمــا يطلبــه  التكيــف والتأقلــم 

فيمــا يتعلــق باألزيــاء، وبنفــس الوقــت تحســين 

النوعيــة بشــكل متواصــل.

تريــزورا ملتزمــة بأخــالق العمــل المهنــي، ودائمــًا 

نهــدف لبنــاء الــوالء والثقــة بيننــا كعالمــة أزيــاء 

وبيــن العميــل ذو الــذوق الرفيــع، وعــن طريــق زرع 

الثقــة والشــعور اإلبداعــي ضمــن مــن يتعامــل مــع 

عالمتنــا.



ذوي  عمالئنــا  اتجــاه  االهتمــام  أشــد  نقــدم  نحــن 

هــم  الذيــن  باألزيــاء،  يتعلــق  بمــا  العالــي  الحــس 

الســيدات اللذيــن يبحثــون فقــط عــن ما هــو ملفت 

لألنظــار وأنيــق مــن االكسســوار.

هــذا  مــن  واســعة  مجموعــة  تقــدم  تريــزورا 

الرقبــة  فــوالرات  ذلــك  ويتضمــن  االكسســوار، 

والشــعر، والحجابــات القصيــرة والطويلــة التي تتبع 

منتجاتنــا  والتركيــة.  العربيــة  الموضــة  تصاميــم 

أيضــًا تشــمل العديــد مــن االكسســوار غيــر ذلــك.

مهمتنا



اسلوبنا

التجاريــة فــي تركيــا، والتــي هــي  أسســنا عالمتنــا 

حيــث  العالــم،  فــي  األزيــاء  عواصــم  مــن  واحــدة 

يوجــد تنــوع رائــع مــن النــاس مــن مختلــف األذواق، 

صناعــة  ســوق  يزدهــر  كمــا  باألزيــاء.  يتعلــق  بمــا 

الملبوســات فــي تركيــا، وذلــك يجعــل منهــا أفضــل 

نقطــة بدايــة لعالمتنــا التجاريــة، كونهــا المــكان 

الــذي تتواجــد فيــه األقمشــة ذات النوعيــة األفضــل، 

وبنفــس الوقــت تتواجــد فيهــا قــدرات التصنيــع 

الكبيــرة أيضــًا.

النمــو  هــو  هدفنــا  هــذه،  البدايــة  نقطــة  مــن 

وســوق  األوروبيــة  األســواق  لتغطيــة  والتوســع 

ــن  ــزًا م ــر تمي ــو أكث ــا ه ــم م ــط، وتقدي ــرق األوس الش

ــاه  ــالء اتج ــن العم ــًا م ــر وعي ــم األكث ــن ه ــاء، لم األزي

الموضــة. تغيــرات 
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التواصل


