
 
 

 

 

 2019إصدار سبتمبر 

 Holy AGحول شركة 
في موطنه ميتسينجن. ومن  Hugo Bossأول مصنع مالبس للعالمة التجارية Hugo Ferdinand Bossأسس  1924في العام 

على تطوير الشركة لتصبح إحدى أنجح العالمات التجارية على مستوى العالم. وفي العام  Jochen Holyو  Uweثم عمل أحفاده 

إلى شركة مساهمة. وبوصفها  2003كشركة عقارية والتي تحولت في العام  Holy GmbH & Co. KGأسسا شركة  1995

ي توجه مستقبلي وشعور خاص بالتصميم شركة للتطوير العقاري فقد صممت أبنيةً ذات طابع خاص. وتتسم الشركة بطراز معماري ذ

في األعوام األخيرة  Holy AGوالقيمة الجمالية وكذلك األفكار اإلبداعية وأيًضا استراتيجيات التسويق الناجحة. وقد واصلت شركة 

مسيرة تطويرها وبجانب كونها شركة تطوير عقاري أصبحت أيًضا شركة بيع بالتجزئة ورقمنة وتكنولوجيا. ويعد مركز 

OUTLETCITY METZINGEN  هو المشروع الرئيسي لشركةHoly AG. 

ag.de-https://www.holy  

 

 OUTLETCITY METZINGENنبذة عن 
الصادر عن إحدى دراسات شركة  2018في تقرير أداء مراكز األوتليت  OUTLETCITY METZINGENلقد ُوصف مركز 

في أوروبا. وباعتباره أول متجر أوتليت  1بأنه متجر األوتليت رقم  Magdusبالتعاون مع  ecostra GmbHات المستقلة االستشار

يعرف عن نفسه بأنه متجر حضاري أصيل وحائز على جائزة في التصميم المعماري. وبفضل ما  OUTLETCITYفي ألمانيا فإن 

ن المركز التجاري مباشرة أو عبر االنترنت وكذلك العروض الخدمية والسياحية عالمة تجارية فاخرة ومميزة سواء م 300يزيد عن 

سنويًا أكثر  OUTLETCITY( يضمن لنفسه مكانًا بين عواصم التسوق العالمية. يزور المركز التجاري FOCفإن متجر األوتليت )

 دولة.  185مليون زائر من  1.6ماليين زائر من بينهم حوالي  4من 

مجدًدا بمقدار ثلث المساحة اإلجمالية. وأيًضا  OUTLETCITY METZINGENستجرى توسعة مساحة  2019/2020في عام 

و  Marché Mövenpickلتشمل مطاعم وكافيهات ناجحة مثل  2019تم توسيع عروض فن الطهي والضيافة في أبريل 

Starbucks  وAmorino وعالوة على ذلك جلب .OUTLETCITY  واحًدا من أنجح المطاعم أال وهوAlmresi  ،من فيل

ونادي  OUTLETCITY METZINGEN Appكولورادو إلى أوروبا. وتعمل الخدمات الرقمية مثل المتجر اإللكتروني وتطبيق 

OUTLETCITY CLUB .على دمج عالم التسوق الحقيقي مع الرقمي لخلق تجربة شاملة ووضع العميل في مقدمة األولويات 

https://www.outletcity.com 

 

 Holy AGطرق التواصل مع شركة 

Isidora Muthmann Tamara Klett Eilean Bloem 

 مساعدة مدير عالقات عامة مديرة العالقات العامة رئيسة قسم العالقات العامة والتسويق المؤثر 

+49 (0)7123 92 34-818  +49 (0)7123 92 34-744 +49 (0)7123 92 34-742 

ag.de-isidora.muthmann@holy  ag.de-tamara.klett@holy ag.de-eilean.bloem@holy 

Friedrich-Herrmann-Straße 6, 72555 D-Metzingen 
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