الساعات والمجوهرات العربية ا شركات

آرنوه نيكوال:

 L’Epeeساعة النخبة
من دون منافس

آرنوه نيكوال الرئيس التنفيذي لشركة ساعات L’Epee
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ساعة طاولة Duel BlackPearl
ساعةL’Epée Duet

دبي -خاص -جملة "الساعات واجملوهرات العربية"
يبدو أن ساعات الطاولة واحلائط التي حتمل توقيع  L’Epeeتضبط وقت
الكثري من كبار الشخصيات واملشاهري حول العامل .فهذه الشركة بدأت
مسريتها كشركة فرنسية يف القرن الثامن عشر أصبحت سويسرية
مع استحواذها من قبل جمموعة  Swizaالسويسرية وافتتاح مصنع
إلنتاجها يف الربوع السويسرية .جملة "الساعات واجملوهرات العربية"
التقت الرئيس التنفيذي للشركة آرنوه نيكوال يف دبي ،وتعرفت من خالل
حديث أجرته معه إىل تاريخ وإرث وأهمية هذه الساعات ،وأسواقها التي
تشكل دول الشرق األوسط جزء ًا أساسي ًا منها .فحسب نيكوالس
تستحوذ أسواق املنطقة على  % 15من املبيعات الفت ًا إىل أن ال منافسني
للشركة يف األسواق حالي ًا .وفيما يلي نص احلديث:
بدأت  L’Epeeمسريتها يف فرنسا ،هل هي عالمة جتارية فرنسية أو
سويسرية؟
أفضل أن أدعوها سويسرية ،تصنع ساعات  L’Epeeيف سويسرا ،أو ميكن
القول إن  99%من أجزاء ساعاتنا تصنع وجتمع يف مصنعنا يف سويسرا،
باستثناء الزجاج الذي نستعمل نستورده من فرنسا أو أملانيا .ميكن لزوار
مصنعنا مشاهدة خطوط اإلنتاج لدينا ،علم ًا أن جزء ًا كبري ًا من العمل يجري
يدوي ًا.
كيف انتقلت  L’Epeeمن كونها فرنسية إىل سويسرا؟

اسمح يل أن أشرح لك أصل القصة .تأسست جمموعة  Swizaالسويسرية
عام  1904وحتى سبعينيات القرن املاضي كانت واحدة من هم صانعي
الساعات السويسرية إىل أن أقفلت .أما  L’Epeeفقد تأسست يف القرن
التاسع عشر وحتى ثمانينات القرن املاضي يف فرنسا ،وكانت احلكومة
الفرنسية حترص على تقدمي ساعات  L’Epeeكهدية رسمية للزعماء
والرؤساء الذين يزورون اإلليزيه .وبعد اضطرابات عمالية انتقلت الشركة إىل
إجنلرتا قبل أن تقع حتت ضغط مايل وتعرض للبيع .نحن اشرتينا أو ًال Swiza
ثم  L’Epeeعام  2008ونقلنا الشركة إىل سويسرا .ابتداء من عام  2010بدأنا
بطرح ساعات جديدة يف السوق.
إنها ساعات معروفة إذ ًا.
نعم ،فساعات  L’Epeeتعرف أنها ساعة األقوياء نسبة إىل تاريخها
واعتمادها هدية احلكومات الفرنسية يف ثمانينات القرن املاضي.
أين تقف اليوم ساعات  L’Epeeجلهة اإلنتاج والتوزيع والتسويق؟
حتتضن جمموعة  Swizaثالث عالمات جتارية تصنع ساعات الطاولة
واحلائط هي Swiza1904 :وهي ساعات بأسعار مبتناول اجلميع تعمل
وفق تقنية الكوارتز ،وعالمة  Mathew Normanتأسست عام  1871وأخذت
اسمها احلايل عام  1975تتميز بتصاميمها الرائعة وتعمـــــل بتقنية الكوارتز
أيضـــــ ًا ،و L’Epeeالتي تعترب األعرق إذ تأسست عام  1839وتصنع ساعات
بآلية حركة ميكانيكية بعضها يحتضن العديد من التعقيدات قد يصل ثمنها
إىل  100ألف فرنك سويسري.
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L’Epée Two Hands

ساعة L’Epée Grand Regulator

ما العالمات التي متيز ساعات L’Epee؟
إنها ساعة النخبة ،تتمتع بإرث وتاريخ عريق وتعكس تطور ًا تقني ًا وفني ًا رائع ًا
إىل جانب التصميم الفذ .فكل أجزاء احلركة ظاهرة للعني اجملردة .نحن
ال نصنع أو نبيع ساعة تعلن الوقت فقط ،وإمنا قطعة فنية حقيقية .لكل
ساعة من ساعات  L’Epeeروح وقصة وخصوصية ،إنها أشبه بلعبة الكبار
الشغوفني باآلليات امليكانيكية.
من ينافسكم يف السوق؟
ال أحد.
ليس حتى باتيك؟
إن ساعات الطاولة من باتيك فيليب تنبض بحركة كوارتز.
هل تعتمدون يف أسواق الشرق األوسط على طلبات خاصة أم البيع
بالتجزئة؟
يرتكز البيع اآلن على التجزئة ،ولكن أعمالنا بشكل خاص تتوزع مناصفة
بني الطلبات اخلاصة والبيع بالتجزئة .نحن نصنع ساعات نحملها بعض
التفاصيل اخلاصة التي يطلبها العميل وساعات وفق طلب العميل 100%
اي أننا جنعل أفكاره واقع ًا ملموس ًا وأحيان ًا يأتينا عميل بساعة قدمية
ويطلب أن نصنع منوذج ًا مطابق ًا لها.
لقد استبدلتم يف ساعاتكم البندول بالعجالت الدوارة ،ملاذا؟
ابتداء
يف احلقيقة لقد بدأت  L’Epeeباستعمال العجالت بدل البندول
ً
من عام  1855وذلك جلعل هذا النوع من الساعات أكرث مالءمة للسفر.
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فساعات املعصم مل تكن موجودة حينها وساعات اجليب قليلة إجما ًال.
ما جعل هذه الفئة من الساعات معروف طلب نابليون بونابارت من كل
الرسميني الذين يعملون معه احلصول على واحدة من هذه الساعات.
هل مازلتم تصنعون ساعات  L’Epeeباألسلوب عينه؟
لقد مرت مبراحل تطوير وتغيري كثري جد ًا ،لدينا اليوم منوذجان خمتلفان من
احلركة.
هل هذه الساعات استثمار جيد؟
تشكل اآللية امليكانيكية لساعات  L’Epeeجزء ًا من طرازها الفني ،وهذا ما
يالحظ يف الساعات املزودة بتعقيدات ميكانيكية مثل الرزنامة املستدامة.
نعم إنها استثمار جيد.
كيف تتوزع مبيعاتكم حول العامل؟
تشكل أوروبا الشرقية سوقنا الرئيسة وخصوص ًا روسيا ،ثم اليابان ،دخلنا
السوق الصينية قبل أشهر قليلة لذلك ال ميكن أن نحكم عليها ،السوق
السنغافورية جيدة .تستحوذ سوق الشرق األوسط على نحو  15%من
مبيعاتنا.
كيف تتواصلون مع عمالئكم؟
نشارك يف بازل وورلد حيث نلتقي بنحو  % 90من زبائننا.
ما مدى نشاطكم يف وسائل التواصل االجتماعي؟
(يضحك) لسنا جيدين.

