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غيوم ِتتو رئيس »هوتلنس«:

هدفي إسعاد الجميع..
الوكالء والزبائن على السواء



هوتلنس
لقاء صحفي

ِتتو  غيوم  حتدث  وتطّلعاتها،  وم�ستقبلها  املاركة  هذه  واقع  وعن 

اأحد موؤ�س�سي »هوتلن�س« ورئي�سها التنفيذي، ح�سريًا اإىل »دي اآند 

نايت«، فيما �سّلط ال�سوء ب�سكل كبري خالل اللقاء على النهج اجلديد 

الذي تتبعه املاركة يف عامل ال�ساعات.

خا�ص  نوع  من  اهتمامًا  �ساعاتكم  ت�ساميم  تعك�ص   q
بفنون »اآرت ديكو«. ُترى، ما ال�سر يف ذلك؟

نحو  على  ت�ساميمها  يف  متزج  �ساعات  تقدمي  البداية  منذ  اأردنا 

ز االإطالالت  الفت بني اأجمل ال�سمات ال�سكلية، وخمتلف عنا�سر متيُّ

قبل  اأي   ،2004 عام  املاركة  اأ�س�ست  حينما  هديف  وكان  اجلمالية، 

فور تأسيسها قبل عشر سنوات، حّلقت ساعات 
دار »هوتلنس« المفعمة بالحيوية واإلبداع في 

د حتى شّكلت فئًة  ز وجابت آفاق التفرُّ سماء التميُّ
قائمًة بذاتها في دنيا مؤشرات الزمن. واليوم، 
وبفضل الدعم المشّرف الذي تتلقاه من أحد 

أهم وأبرز الشخصيات في عالم الساعات قاطبًة، 
وهو المبدع جورج-هنري ميالن، ترتقي 

الماركة العبقرية بصناعة الساعات برّمتها 
إلى مستوى جديد تمامًا، عبر تقديم ساعات 

بأسعار مناسبة، رغم ثرائها بالتصاميم 
االستثنائية وأحدث اآلليات وأكثرها تقدمًا.
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االإعالن  اأ�ساليب  ت�سكيل  اإعادة  هو  �سنوات،  ع�سر 

كان  ذلك،  اأجل  ومن  ال�ساعة.  عرب  الزمن  مرور  عن 

علينا التالعب باالأ�سكال، و�سياغة ن�سق من ال�سمات 

نقدم  واأن  الدار،  با�سم  دومًا  مقرتنًا  ليكون  الفريدة 

االأثناء مل تكن  الكلمة. ويف تلك  �ساعًة خمتلفًة مبعنى 

ذلك  ورغم  اال�ستخدام،  �سائعة  املعمارية  الت�ساميم 

توفر هذه الفئة من الت�ساميم القدرة على اللعب على 

ال�سفافية واال�ستعانة بطبقات خمتلفة وغري ذلك  وتر 

اإطاللة  لتطوير  بها  التالعب  ميكن  التي  ال�سمات  من 

ال�ساعة. وهذا هو ال�سر الدائم يف كون �ساعاتنا غري 

تقليدية باملّرة، ويف تكوينها املده�س املتعدد الطبقات.

جديد  على  ال�سوء  ت�سّلط  اأن  لك  هل   q
جمموعة »دي�ستني�سن« يف 2014؟

عقب ع�سر �سنوات، ذاع �سيت ماركتنا بني النا�س 

وبنيتها  اال�ستثنائية  �ساعاتها  بت�ساميم  وا�ستهرت 

املتينة، لذلك كان من املالئم اأن ُنْقِدم على طرح �ساعة 

مبتكرة باأ�سعار يف متناول اليد، وكان ذلك بالتحديد 

هو ال�سبب يف تقدمي جمموعة �ساعات »دي�ستني�سن« 

التي تنب�س يف قلب كٍل منها حركة خارجية لي�ست من 

اإنتاج »هوتلن�س«. وتت�سم هذه احلركة الذاتية التعبئة 

اخلارجيني  �سركائنا  اأحد  من  عليها  ح�سلنا  التي 

ل�سببني؛  املجموعة  ل�ساعات هذه  بجودتها ومالءمتها 

وّفرنا على اأنف�سنا عناء بذل الوقت واجلهد يف تطوير 

لذلك  وفقًا  اأ�سبح  املجال  اأن  وثانيهما  احلركة،  هذه 

التوقيتني،  للتالعب مبوؤ�سرات عر�س  اأمامنا  ف�سيحًا 

ونحن  للغاية.  ومفيدة  مهمة  خا�سية  باملنا�سبة  وهي 

متّثل  التي  اجلديدة  املجموعة  هذه  بتقدمي  �سعداء 

واأطلقنا  �سركتنا،  ل�ساعات  االأولية  االأ�سعار  فئة 

ت�ستهدف  الأنها  )الوجهة(  »دي�ستني�سن«  اال�سم  عليها 

باالأ�سا�س امل�سافرين بف�سل ثرائها بخا�سية االإ�سارة 

اإىل مرور الزمن بتوقيتني، اأحدهما للبلد االأم، واالآخر 

للبلد الذي ي�سافر اإليه مرتدي ال�ساعة.

q هل اأنتم را�سون عن اأداء ماركتكم خالل 
2013؟

نعم، كان 2013 ر�سميًا العام االأول بعد ا�ستحواذ 

جمموعة »اإم اإي اإل بي« على »هوتلن�س«، حيث اأمتمنا 

بداأنا يف  لذلك  عام 2012،  ميالن  عائلة  مع  ال�سفقة 

�سرائح  اإطالق موديالت جديدة وتقدمي  التايل  العام 

ما مت يف 2013،  ذلك جوهر  وكان  �سعرية جديدة، 

ونعمل يف 2014 حاليًا على تعزيز اجلهود الت�سويقية. 

وحافظة منتجاتنا بالفعل رائعة، لذلك ن�سعى للرتكيز 

على تعزيز ح�سور املاركة وظهورها اأمام االأنظار.

تتواجد  العاملية  الأ�سواق  اأي  يف   q
»هوتلن�ص« حاليًا؟

واإندوني�سيا،  كونغ،  هونغ  يف  حاليًا  نتواجد 

ويف  اأ�سواقنا.  اأكرب  رو�سيا  وتظّل  و�سنغافورة، 

اأوروبا تواجدنا قوي يف �سوي�سرا، وفرن�سا، واململكة 

املتحدة، واأ�سبانيا. وح�سورنا لي�س كبريًا يف اأمريكا 

متواجدون  ولكننا  بيع،  نقطتا  فقط  فلدينا  ال�سمالية، 

جيدًا.  اأداًء  فيها  نحقق  التي  الالتينية  اأمريكا  يف 

دبي  من  كٍل  يف  وجود  لنا  االأو�سط،  ال�سرق  ويف 

وقطر، وجنري حاليًا مفاو�سات لدخول �سوق ُعمان 

والكويت اأي�سًا. واإجمااًل، متتلك »هوتلن�س« نحو 35 

نقطة بيع حول العامل.

q هل تنوون ا�ستعمال الأ�ساور املعدنية يف 
موديالت �ساعاتكم م�ستقباًل؟

اأعتقد اأننا �سننظر يف هذا االقرتاح م�ستقباًل، على 



هوتلنس

اأن ن�سّمنه يف هذه املوديالت ذات االأ�سعار املنا�سبة. ونعلم 

حاليًا اأن النا�س �سريتدون هذه ال�ساعة ب�سفة يومية، بينما 

كان الو�سع يف ال�سابق خمتلفًا حيث انح�سرت »هوتلن�س« 

كانت  ما  غالبًا  والتي  لهواة اجلمع،  فقط  �ساعات  تقدمي  يف 

االأف�سلية.  اجللدية  لالأحزمة  كان  لذلك  اخلزائن،  يف  حُتفظ 

من  اأ�سبح  اجلديدة،  �ساعاتنا  جمموعة  ومع  االآن،  ولكن 

املنطقي متامًا اأن نقدم �ساعات باأ�ساور معدنية.

q ما ال�سر يف �سعيكم لتقدمي �ساعات ذات اأ�سعار 
مالئمة؟

ذات  املبتكرة  ال�ساعات  هذه  مثل  تقدمي  يف  �سن�ستمر 

ممّيزة،  اآليات  على  بداخلها  ت�ستمل  التي  الالفتة  االإطالالت 

ولكن املثري يف اأمر جمموعة »دي�ستني�سن« هو متّتعنا مب�ساحة 

اأكرب من احل�سور يف نقاط البيع، وذلك الأن االأ�سعار املالئمة 

تعني ارتفاع معدالت املبيعات لدى وكالء البيع. وهديف هو 

مع  واأريد  ال�سواء،  على  والزبائن  الوكالء  اجلميع:  اإ�سعاد 

من  اأكرث  اأنتج  لن  لذلك  احل�سرية،  �سمت  على  احلفاظ  ذلك 

اأ�سعى لتحقيق ذلك  اآخر،  العام. ومن جانب  األف �ساعة يف 

الرقم من خالل منح كل وكيل بيع نحو 25 قطعة يف العام، 

مبعدل نحو �ساعتني يف ال�سهر.

�ساعاتكم  يف  ال�ساحب  الأزرق  ا�ستعمال  كرث   q
اجلديدة، فما ال�سبب يف ذلك؟

هناك �سببان لذلك، اأولهما اأنني اأحب هذا اللون، وال�سبب 

اال�ستمتاع  لع�ّساق  يروق  اللون  هذا  اأن  االأهم  وهو  الثاين 

د واالأناقة يف عامل ال�ساعات. ومع التيتانيوم اأو  بطابع التفرُّ

الفوالذ، يكت�سب هذا اللون اإطاللًة م�سّوقًة للغاية، خا�سًة مع 

مل�سة من التاألُّق التي ت�سمح بتوّهج االأرقام لياًل اأو يف الظالم.

من  �ساعة  لديكم  النخبوية،  جمموعتكم  يف   q
الأملنيوم املدعوم بالرثاء اللوين الالفت، فماذا عن 

م�سدر اإلهام هذه ال�ساعة؟

النوع  ذلك  اإىل  »هوتلن�س«  زبائن  من  الكثري  ينتمي 

ويع�سقون  خمتلفني،  يكونوا  اأن  يريدون  حيث  املتمّرد، 

�سناعة  اإىل  وبالنظر  االآ�سرة.  الت�ساميم  ذات  املقتنيات 

يتبنّي  املثال،  �سبيل  على  النارية  والدّراجات  ال�سيارات 

اأن �سركة »المبورغيني« ت�ستعني بدرجات اللون الربتقايل، 

ميكانيكية  نارية  دّراجات  ديڤيد�سون«  »هاريل  تنتج  فيما 

مالحظتي  واإثر  ممّيز.  لون  الأنه  الربتقايل  بدرجات  �سخمة 

ال�ساعات،  التوّجه الع�سري، قررت جتربته يف  لتنامي هذا 

ومعه ا�ستعملت معدن االأملنيوم الذي ميتاز مبالءمته واإمكانية 

طالئه باأي لون. وكانت ردود الفعل رائعة للغاية! لذلك كانت 

تلك اخلطوة اختبارية باالأ�سا�س، واالآن �سنتو�سع يف ذلك بعد 

اإقبال النا�س وثنائهم عليها.

امل�ستقبل  يف  التو�ّسعية  خططكم  عن  ماذا   q
القريب؟

خطتنا هذا العام اأن ن�سل مبعدل االإنتاج اإىل 450 �ساعة، 

و�سنزيد الرقم خالل العام املقبل اإىل 750 �ساعة. ومن ناحية 

نقطة  لت�سم 50  بيع منتجاتنا  لتو�سعة �سبكة  اأ�سعى  اأخرى، 

بيع حول العامل.
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