Lavish Botique

LAVISH
BOTIQUE
all true
elegance

Maryam AlSayegh wearing:
Bow: Dior
Shoes: Dior

َ
تخصصاتهما الصعبة في مجالي
طب األسنان والهندسة الميكانيكية لم
تمنعهما من تحقيق الحلم الذي لطالما
عالم حقيقي .بل إن
رغبا بتحويله إلى ٍ
مريم الصايغ لجأت إلى التعمق بالتجارة
أكثر ودراستها دراسة متفحصة
وشاملة ،حتى تنجح مع أختها آمنة في
تحقيق أمنيتهما.lavish boutique ،
إعداد منى العنزي  -تصوير Andre Sherazi
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فخورتان بوكالة
 lazy pantsاألصلية

لو أردنا من مريم الصايغ أن ّ
تعرف لنا
« ،»lavish boutiqueما الذي ستقوله
عنه؟
أعتبر  lavish boutiqueطفلي الثالث
ً
المدلل ،وعملي الذي أستمتع به جدا،
وحلمي الذي تحققLavish boutique .
هو المكان الذي يقوم على توفير كل
ما هو جديد ومتميز في عالم الموضه
واألزياء ،حيث يجد الزبون فيه كل ما
يبحث عنه من حاجياته التي يحبها،
ً
كما نحرص هنا دائما على توفير كم
هائل من البضائع المتنوعة والمتعددة
األشكال واأللوان ،لنرضي أكبر قدر
ممكن من الزوار.
كيف كان إقبال الناس على محلكما في
البداية وكيف أصبحت الزيارة إليه بعدما
أصبح أكثر شهرة؟
لقد كان إقبال الناس أكثر من رائع منذ
البداية وحتى اآلن ،حتى أننا قمنا بتوفير

خدمة توصيل الطلبات والشحن إلى
داخل وخارج الكويت وإلى جميع دول
العالم ،نظير اإلقبال الشديد.
حدثينا عن العالمات التجارية التي يتم
استجالبها إلى المحل ،والعالمات التجارية
التي تتعمدان استيرادها إلى داخل
الكويت؟
هناك العديد من العالمات التجارية في
البوتيك ،منها COUPRS LONDON,ALICE
MCCALL,TAHIR
SULTAN,CAMEO,M
UMU,MIWA,LAZYPANTS,NEGARIN
LONDON,SAAKO,SAMANTHA SUNG
وغيرها الكثير من مختلف دول العالم،
مثل الواليات المتحدة األميركية ،بريطانيا،
ً
برشلونة ،كندا ،وأيضا من داخل
الكويت .ألن من أهم سياسات lavish
هي التجديد ،واستيراد قطع مختلفة
ً
أسبوعيا إلى المحل.

كيف يتم تحديد “البراندز” التي يجب أن
تكون متواجدة في البوتيك؟
أقوم بالدراسة المستمرة للسوق
واحتياجاته والبحث الدائم عن آخر
الصرعات والموديالت للمواسم
المختلفة ،ألقوم بعدها بتحديد األلوان
والموديالت وطبيعة القطع التي أريد
توفيرها في  .lavish boutiqueفأبدأ
هنا بمخاطبة وكالء الماركات لمعرفة ما
استجد لديهم من بضائع ،وما يتوافق
ً
مع كل ما نحتاج إليه أقوم بتوفيره فورا.
كيف يحافظ «البوتيك» على مواكبة آخر
صرعات الموضة المتعلقة بكل موسم؟
المتابعه المستمرة ألخبار الموضة عبر
ً
المجالت ،التلفاز واإلنترنت ،وأيضا عبر
أسفاري الكثيرة .فقد ساعدني ذلك
على التعرف إلى كل ما هو جديد.
باإلضافة إلى الحرص على حضور
أسابيع الموضة المقامة في باريس،
لندن ،ونيويورك .وتحديد ما علينا
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Lavish Botique

يوفر
بدأنا حين لم ّ
السوق أبسط
احتياجاتنا

Amna AlSayegh wearing:
Jumpsuit: Resis
Shoes: Christian Louboutin

إضافته إلى المحل بعد دراسة المتغيرات الذي طرأت على
األسواق.
ما هي أكثر طلبات الزبائن من «»Brands؟
ليست هناك ماركة محددة ،ألن كل موسم يتسم باختالفه
وطابعه الخاص واحتياجاته .حتى الزبائن ،يتنوعون من وقت
إلى آخر ،لكن أستطيع القول إن  lazy pantsهو أكثر ما يتم
طلبه من الزائرين ،و lazy pantsهي عالمة تجارية كندية
متخصصة في الـــ  sweatpantsبمختلف تصميماته وألوانه
ولمختلف المواسم .وقد حاز  lavish boutiqueعلى الوكالة
الحصرية له ،وأصبح الموزع المعتمد لكل دول الخليج.
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يشتهر « »lavish boutiqueبجرأته في
القطع التي يستجلبه ،كما لوحظت شهرته
وقت قصير في الكويت ،حدثينا عن
بعد ٍ
أغرب تلك القطع؟

باإلضافة إلى  lazy pantsفإن هناك
العديد من الماركات التي لوحظ اإلقبال
عليها ،مثل samantha sung newyork ،
 MyneLA ،COUPR’SLONDONوغيرها ،ربما

ال تكون غرابة القطعة هي السبب ،وإنما
توفير ما يفتقر إليه السوق وتحتاج إليه
ً
ً
المرأة فعال .فأنا أبحث دائما عن الجودة
والبساطة في اختياراتي.

Lavish
 boutiqueيأتي
بكل العالمات
التجارية المهمة
حول العالم

Instgram: @lavish_kw
Twitter: @lavish_kw
Web site:
www.Lavishkw.com
Email:
info@lavishkw.com
Phone: 66900772
Whatsapp: 98044032
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