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2008فبراير  25الدوحة في   

 

  افتتاح صالة اإلضاءة

 ، الساعة السادسة مساء2009فبراير  25األربعاء في 

  سلوى، مستديرة قطر للديكور طريق

 

o         ضاءةتشكيلة واسعة من اإل تقدم؛ وهي  في الدوحة ةءاضفيليبس لإلأول صالة عرض لـفتتح ت 
  الداخلية والخارجية التزيينية

o         فبراير 25نهار األربعاء الواقع في  مدعوينوال ييني حفل الكوآتيل االفتتاحي للصحافيجر 
  .يليه افتتاح عام للجمهور الساعة الثامنة ،بتمام الساعة السادسة مساء 2009

االبتكار جراء كانتها هذه م قد حافظت علىة، وءاضفي سوق اإل ةدالرائالشرآة ة هي ءاضفيليبس لإل
بجهد لرفع  ،وهي الوآيل المعتمد لإلضاءة في قطر ،وتجهد تكنوآيو. المنهجية الجديدة األسواقبة مقارو

وصالة عرض  .المفرق اتلمشاريع أو قطاعة ومنتجاتها، سواء آان ذلك في احلول فيليبس لإلضاء مستوى
 . لبالداالستراتيجية لتعزيز أصناف فيليبس ودعم النمو في ا تلك فيليبس لإلضاءة هي جزء من

إضافة إلى تشكيلة واسعة من  التزيينية الداخلية والخارجية، ستعرض الصالة بشكٍل حصري اإلضاءة
ليفنغ آولرز القائمة على تكنولوجيا الصمام الثنائي : آسسوارات اإلضاءة المنزلية، ومنها على سبيل المثالأ

 دورًا هامًا في إرساء األجواء اإلضاءة تلعبف. آاندل وإيماجيو أآواإيماجيو  ، وأضواءLEDللضوء 
وتقدم أحدث . التجزئة أو الضيافة أو المكاتب والمنازل آان ذلك في مجالفي أي مكان، سواء  المناسبة

 أن متصلة بفعالية الطاقة، بعدالالمرونة والتصميم المدمج وتشكيلة واسعة من األلوان  LEDتقنيات الـ 
رائعة ال ر الترفيه والسبلوهي تعزز نمط الحياة وتوّف ،ازلناأصبحت اإلضاءة اليوم مدمجة في تصاميم من

  .لتتماشى مع شتى أنواع الديكورات الداخلية

صالة عرض فيليبس لإلضاءة ": د زياد الجيده، المدير اإلداري لـتكنوآيو على الحدث بالقولق السّيويعّل
 يةخلالدا ينيةزيالت لإلضاءة فيليبس حلول قدم أحدثمفهوم جديد ت تهي عبارة عن صالة ذاف. فريدة من نوعها

 سون المعماريون حلول اإلضاءة بمساعدةسيختبر مصممو الديكور الداخلي والمهند حيث .يةوالخارج
. آما ستقدم صالة اإلضاءة آافة حلول اإلضاءة الخضراء للمباني السكنية والمكاتب. مستشارينا لإلضاءة

علمًا أن حلول فيليبس لإلضاءة . توفير الطاقة ونوعية الضوءب غبة بأن نكون في مقدمة المهتمينولدينا الر
  ". هي الحلول األآثر تطورًا في السوق



قطر هي السوق "أن  ،الشرق األوسطفي يديما، المدير العام لفيليبس لإلضاءة مسدي بي وأضاف السيد 
مفهوم جديد  إنه. همافتتاح صالة العرض األبالشرق األوسط، ونحن نفخر /األساسية لـفيليبس لإلضاءة 

نا على الترآيز على نحن واثقون من قدرت. سيدعم نمو عالمتنا التجارية والعملية التثقيفية التي نعززها محليًا
  ".ضاءة المعمارية واإلضاءة الخضراءالفرص الجديدة في اإل

  

  

  

  تكنوآيونبذة عن 

وهي متخصصة . الرائدة في مجال األنظمة الُمدرجة، التي تقدم أنظمة التيار المنخفض شرآة القطرية لألنظمة االلكترونية هي
. الضيافةمرافق وبالمجال السمعي البصري والسالمة والتحكم والحريق واإلضاءة وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة إدارة البث 

ة وشرآات ومؤسسات تربوية وصحّي سنة الماضية لصالح مؤسسات حكومية 13مشروع خالل الـ  200أنجزت أآثر من 
خبير، من مدراء ومهندسين ومصممين،  100اختارت تكنوآيو فريقًا من . وفنادق وزبائن المفّرق وشرآات التطوير الدولية
ويتمتع فريق خبرائنا بخبرة ال يستهان بها من خالل تعاونه مع الشرآات . زةوقامت بتدريبهم لتقديم إدارة مشاريع شاملة وممّي

. رائدة في شتى أنواع الصناعات لتحديد أفضل الحلول التكنولوجية وتصميمها وترآيبها واختبارها وتشغيلها وصيانتهاال
  . بشرية مرنة خدمةويصّمم المستشارون الهندسيون الحلول لتقديم تكنولوجيا متطورة بكلفة مناسبة مقرونة ب

فريق من الخبراء ... المشروع بصورة ممتازة وفي وقته المحددوالخبرة والسعي لضمان تسليم  ةتكنوآيو تجمع بين المعرف
   !في المرتبة األولىدومًا ون حيث أن زبائننا يحّل. المتجاوبين الذين يجهدون لتأمين خدمة ممّيزة للزبائن في الوقت المناسب
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  فيليبس لاللكترونياترويال نبذة عن 

ي طليعة مقدمي الحلول تأتي ف) NYSE: PHG, AEX: PHI(فيليبس لاللكترونيات في هولنده رويال شرآة 
جهزة المنزلية، من خالل وعد واألومتطلبات اإلنارة والخدمات والمنتجات اإلبداعية التي تلبي احتياجات الرعاية الصحية 

موظفًا  134.200ويعمل لدى شرآة فيليبس قرابة ". األناقة والبساطة"قطعته على نفسها بأن تقدم عالمتها التجارية 
مليار يورو  72وقد بلغت مبيعات الشرآة ما قيمته . بلد في آافة أنحاء العالم، ويقع مقر الشرآة في هولنده 60يتوزعون عبر 

، مما حقق للشرآة ريادة السوق في تقديم حلول الرفاهية وحلول اإلنارة الفعالة، ونظم مراقبة المرضى والتصوير 2007للعام 
للمزيد من  www.philips.com/newscenterالرجاء االستعانة بالموقع االلكتروني . التشخيصي الطبي أيضًا

  .ليبسأخبار في

  اإلعالميلمرجع ا

  السيدة أنيسة عبو، آبير مديري تسويق االتصاالت والعمارة
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