
 

 
 
 

بيان صحفي

كارل شايفر اللمجوهرات: جديد المع

تجمع سلسلة القيمة بأكملها تحت سقف واحد وتخلق ابتكارات خاصة بالمعادن الثمينة" ام.ب.اس.س

واحدة من المعالجات الرائدة للمعادن  تعد كارل شايفر منذ  – فبراير ( ألمانيا)ميونخ / بفورتسهايم 

كارل ."بمنتوج خاص" انهركنترا" أصغر عضو في المجموعة و التي بدأت في" ام .ب.اس.س."الثمينة في أوروبا

شريك لللتطوير و " اي .ام.ب.اس.و هكذاتصبح س.صنع في ألمانيا -هو خط مجوهرات أورو شرقي " شايفر مجوهرات

التصنيع ذو  توجه عالمي لهذه الصناعة

على  في هذا االطار تأسست الشركة في يوليو . لثمينة االبتكارخلق شيء جديد هو ادعاء كارل شايفر المعادن ا

أكثر من . عاما ويتم رسكلة هذه المعادن الثمينة وصقلها  منذ اكثرمن : أساس  مهارات واسعة و تقليدية للمجموعة

تنتا  منتجات تشكل األساس إل -من األسالك والصحائف و األخرى شبه المصنعة " او.اس.ا" سبيكة لها عالمة 

جديدة

إتنشاء وتطوير وتصنيع المنتجات المعدتنية الثمينة التي تنقدمها في : مسافات قصيرة تسمح بالذهاب  خطوات كبيرة

أحدث التقنيات في “ .يوضح داتنيال شنال، المدير التنفيذي لمجموعةكارل شايفر ." من مصدر واحد" اي.ام.ب.اس.س"

وفراغ الصب و  هي مجتمعة مع "    س.ان.س"د، التصنيع باستخدام الحاسب اآللي، طباعة ثالثية االبعا"د.ا.س"تطوير

الحرف التقليدية والتصميم الملهم من جميع اتنحاء العالم

" اتنهركنتزا"تضم المجموعة المقدمة في : 'كارل شايفر مجوهرات "أوال   تسليط الضوء على العالمة التجارية الخاصة  

قطع .من الذهب و سبائك أخرىو  و  بشكل فردي أو مجموعات،ذات  قيراط  -أقراط أساور و قالئد و خواتم و 

التصاميم المطورة الخاصة أتنتجت و طورت  في . المجوهرات ذات الجودة العالية تجمع بين التأثيرات الشرقية واألوروبية

أعلى مستوى من الجودة من قبل فريق من ذوي الخبرارت العالمية و الخاصة

مستورد على مقربة من الحرفاء، ضمان الجودة ،كفاءة، مروتنة .ي هذا الجزء،تنحن أول من أتنتج في قلب أوروباف

، يوضح باريز بيرق، المدير التنفيذي "على هذا األساس  سنخلق المزيد من الفوائد . وخدمةموجهة  ليس كأي وقت مضى

كارل شايفراللمجوهرات تعكس اإلبداع" .   ام  .ب.اس.س"ل المبتكر المتجذر بعمق في الثراء المتنوع لثقافات العالم

يتم تسويق العالمة التجارية اللمجوهرات الجديدةعن طريق تجار المجوهرات وتجار الجملة  اللمجوهرات الشرقية 

. يل بسرعةمن خالل متجر عبر اإلتنترتنت  متعدد اللغات اللتجار وكذلك الشركات التابعة يجب أن يتوسع التدو. واألوروبية

في الوقت تنفسه تَوفَر اللشركات من جميع أتنحاء العالم البنية التحتية لتكون تناجحة مع االبتكارات في مجال المعادن الثمينة

، طباعة ثالثية "د.ا.س"أحدث التقنيات في تطوير: اعة الحلى في المستوى التاليفي بفورتسهايم، ألماتنيا تقدم الشركة فن صن. هي اختصار ل كارل شايفراللمعادن الثمينة و االبتكارات باالتنكليزية" اي.ام.ب.اس.س

وفراغ الصب و  هي مجتمعة مع الحرف التقليدية والتصميم الملهم" س.ان.س"االبعاد، التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

. باإلضافة إلى ذلك يتم تصنيع مجوهرات ذات جودة عالية لحرفائنا من جميع أتنحاء العالم .ة من المنتجات التجاريةالخاصة ب كارل شايفراللمجوهرات فريق إبداعي خاص متعدد الجنسيات يحدث سلسل

او.اس.ا"رجة عالية من المروتنة في قطاع المجوهرات و لها عالمة وهي شريك ذو د تعد الشركة رائدة في مجال معالجة المعادن الثمينة في أوروبا منذ .هي جزء من شركة كارل شايفر" اي.ام.ب.اس.س"

في مجاالت  رسكلة .ة بمعالجة المعادن الثمينة والحرف اإلبداعيةكارل شافر هي اليوم كمجموعة مع فروعها بأوروبا والمكاتب الفرعية شريك مرن و جدير  بالثقة ويمكن االعتماد عليها في الصناعة الخاص

والخدمات أعلى مستوى من الجودة والخدمة وهي واحدة من أقدم المصافي في  المعادن الثمينة والمعادن الشبه ثمينة و كذلك اإلدارة الدولية اللمعادن الثمينة توفر كارل شايفر لعمالئها في جميع مجاالت المنتجات

مسؤول  إتصال مختص  لجميع األسئلة.الم الع

حول موضوع المعادن الثمينة

http://www.cspmi.de/en
http://www.carl-schaefer.com/en


 

 
 
 

صور من مجموعة  كارل شايفر اللمجوهرات

سوار الزهر:  الصورة  مجموعة طرابزون:الصورة 

ةسلك اإلسور: الصورة  سوار الزهر:  الصورة 

قالدة طرابزون:  الصورة  س.ان.سوار س: الصورة 
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