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PARIS, SEPTEMBER 13 2018 
  

 
 

التجارية جوردان وعالمة جيرمان سان باريس بين تجمع  
 
 

 
  براقة.. شراكة 

 األبد إلى واألزياء القدم كرة فيه ستتغير الذي اليوم هو اليوم
  

 .جوردان لشركة المميزة التجارية العالمة مع استثنائية صفقة عن اليوم العالم، في نموا ً األسرع النادي جيرمان سان باريس أعلن 
 والحياة والتدريبات باألداء خاص منتج 90 من مؤلفة مجموعة وأنشئتا واألزياء، الرياضة عالم في ضاربتان قوتان اجتمعت القدم، كرة تاريخ في مرة وألول اليوم

 األوروبي ارهمشو خالل جيرمان سان باريس نادي قمصان على األبطال دوري في مرة ألول" جامبمان" العالمة ستظهر الموسم وهذا. اليومية
  

 بكرة خاصة جديدة مجموعة إنتاج أجل من ملل، أو كلل دون الكواليس خلف عام من أكثر طوال بيد يد عمال التجارية، جوردان وعالمة جيرمان سان باريس
 .العالم حول القدم كرة جماهير وبالطبع المعاصرة الثقافة شخصيات وأبرز الرياضيين – الجميع تناسب مجموعة وهي. القدم

  

 توحيد في الطرفين رغبة على يؤكد التجارية جوردان وعالمة جيرمان سان باريس بين التعاون"  جيرمان سان باريس نادي رئيس الخليفي ناصر صرح وقد
 نهجنا من واالستفادة العالم في الرياضية التجارية العالمات وأكبر همأ أحد جيرمان سان باريس لجعل وعنامشر في منطقية خطوة إنها. والزي واالبتكار األداء

 العالم حول الوفية لجماهيرنا ونقدم الجماهير من جديدة شريحة إلى الوصول لنا تتيح وسوف نايكي مع الطويلة عالقتنا على مبنية الشراكة هذه. العريق الباريسي
 . أناقة الرياضية المالبس أكثر

  

 النادي مع شراكتنا فإن بالتالي واألزياء، الرياضة عالم في محترمة مكانة جيرمان سان وباريس التجارية جوردان عالمة تتشارك: "جوردان مايكل وأضاف
 وتقوية تعزيز ةمواصلل جيرمان سان باريس قمصان على التجارية جامبمان عالمة وضع خالل من الشغوفين المجتمعين هذين مجلد متحمسون نحن. تماما ً مالئمة

  .العالمي الصعيد على واألزياء الرياضة
 

 جيرمان سان لباريس مثالية تجارية عالمة إنها. ومميزة وساحرة مذهلة التجارية جوردان عالمة لي بالنسبة: "نيمار صرح المجموعة، عن الكشف يخص وفيما
 بمزيد الشراكة هذه نتوج أن أمل لذا بطالن شريكان هما وجوردان باريس. ممتاز لموسم نتطلع ونحن كبيرة مسؤولية يتطلب جوردان اسم حمل. األبطال ودوري

 ".األلقاب من
 

 .الناجحة ونايك باريس عالقة من جديد فصل
 

 النادي سمعة من التجارية جوردان عالمة مع الجديدة الصفقة هذه ستعزز جيرمان، سان باريس لزي الرسمي الراعي ينايك شركة فيه ستظل الذي الوقت في
 القدم كرة عالم في الرياضية األزياء رواد من والعتباره واألزياء للرياضة رمزً  كونه

 في خاصة العالم حول النادي شهرة من الشراكة هذه ستعزز كما .الموسم نهاية تىح مبيعاته من يورو مليون 100 من أكثر لكسب النادي يتطلع ذلك، على وعالوة
 العالمي الرياضي السوق كبار بين جيرمان سان باريس مكانة على مؤكدة الشمالية، وأمريكا آسيا

 

 فريدة مجموعة
 

 قدم لكرة نادً  بها يقوم التي األولى المرة هي وهذه. اليومية والحياة والتدريب باألداء خاص منتج 90 من أكثر المجموعة ستضم ،2019-2018 موسم بنهاية
 الموضة مجالي في العالمية الشخصيات من مختارة لمجموعة خاص صندوق 100 من أكثر إرسال تم وقد والمتعددة، المميزة المجموعة هذه مثل بإطالق
 .والترفيه

 

 النظير منقطع عالمي انتشار
 من 14 الـ ويوم store.psg.fr/Jordan موقع عبر سبتمبر من 13 الـ يوم المبكر الطلب خالل من للجماهير متاحة انتظارها طال التي المجموعة هذه ستكون
. وجوردان نايكي متاجر إلى باإلضافة طوكيو، في افتتح الذي الجديد المالبس متجر ذلك في بما الرسمية البيع ومراكز جيرمان سان باريس موقع عبر سبتمبر

 .العالم حول المتميزة المتاجر من قوية شبكة تطوير في جيرمان سام باريس ةاستراتيجي مع الخطة هذه وتتماشى
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COMMUNICATION MARQUE & CORPORATE  
CONTACT  

 

Nicolas Serres : Tel. + 33 1 41 41 57 51  

Mob. + 33 6 58 22 44 23 - Email. nserres@psg.fr 

PARC DES PRINCES 
STADIUM 

24 rue du Commandant 

Guilbaud - 75781 Cedex 16 

CENTRE D’ENTRAINEMENT OOREDOO 
OOREDOO TRAINING CENTER 

4A Avenue Kennedy 

78100 Saint-Germain-en-Laye 

   

 

  اإلعالمي للتواصل

 

 
  nserres@psg.fr نيكوالس

 
  joakeshott@psg.fr جوزيف

 
  gsalmon.ext@psg.fr  جواليوم
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