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 Feadshipصنعته قطعة فنية رائعة

LETANI

يخت استكشاف استثنائي
يبحر إلى حيث تشاء

FRANCIS LAPP SUNREEF
أعشق السرعة

FRANCIS LAPP
مؤسس :SUNREEF
سنصنع في دبي
 40 Open Powerالجديد
بقلم

والصحراء ،وال أرضى
في اإلنتاج بأقل من الكمال

Gregory & Maxime Bonin de Pissarro

اغتنمت «عالم اليخوت» فرصة وجود Francis Lapp
مؤسس  Sunreef Yachtsورئيسها التنفيذي ،في
معـرض دبـي الدولـي األخيـر للقـوارب ،لتجـري معـه لقـاء دارت
غالبيتـه حـول يخـت الشـركة الجديـد 40 Open Sunreef Power
الـذي دشـنته هنـاك ،إضافـة إلـى خطـط الشـركة المسـتقبلية
وهواياته الخاصة:
 Sunreef Yachtsمـن الشـركات المواظبـة علـى االشـتراك
بمعـرض دبـي .وقـد كشـفت فيـه هـذا العـام عـن 40 Open
 ،Powerهل تعطينا فكرة عن خططكم للشرق األوسط وكيف

ً
مهما لكم؟
بات هذا السوق

نحـن نشـارك فـي هـذا المعـرض منـذ مـدة طويلـة ،لكـن دورة
العـام الحالـي كانـت األكثـر أهميـة لنا .فبعـد تدشـيننا 40 Open
 Sunreef Powerبدأنـا مرحلـة جديـدة فـي اسـتراتيجيتنا لهـذه
المنطقـة .إضافـة إلى مكتـب المبيعات المحلي فقـد بات لدينا
العديد من الوسائل الجديدة ،التي توصلنا إلى زبائننا المحليين
ً
ً
سـوقا بالغ
دائما،
بطريقة أكثر فعالية .لقد كان الشـرق األوسـط

األهميـة بالنسـبة إلينـا ،ولكـن مع التطـورات األخيرة فقـد اتخذنا
خطـوة كبيـرة نحـو التفاعـل الديناميكـي مـع الزبائـن هنـا ،لتعزيـز
حضور عالمتنا التجارية.
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FRANCIS LAPP – SUNREEF

FRANCIS LAPP – SUNREEF
الشرق األوسط ،كان
ً
ً
أساسيا لنا
سوقا
وما زال،

مساحات 40 Open Power
أكبر من مساحات أي مركب
مماثل بهيكل واحد

ّ
ونسـلم
األوسـط .والهـدف هـو أن نقتـرب أكثـر مـن السـوق

متـى يبـدأ اإلنتـاج فـي المنشـأة الجديـدة؟ وهـل سـتكون

لمشـاركة معارفنـا وخبراتنـا مـع اليـد العاملـة المحليـة حتـى نتأكد

منتجاتنا بطريقة مباشرة ،وقد بدأنا هذا المشروع الجديد بنموذج

فـي دبـي أو فـي إمـارة أخـرى؟ وهـل سـتختص بصنـع نمـوذج

من الجودة التي يتوقعها الزبائن ويستحقونها.

 40 Open Sunreef Powerالـذي نأمـل أن يأسـر قلـوب زبائننـا

 40 Open Powerفقط؟

فـي هـذه المنطقـة .هـذا المركـب النهـاري ذو الهيكليـن هو ثمرة

سـتكون فـي دبـي وسـتبدأ االنتـاج هـذا العـام .وسـنبدأ بصنـع

أنـت مهنـدس ورجـل أعمـال ورب عائلـة ورجـل رياضـي وسـائق

فكرة راودتني خالل إحدى زياراتي المنتظمة إلى المنطقة .فلقد

النمـوذج المذكـور ،الـذي نرى أنه ُولد كي يبحر في الخليج .وهذه

سباقات .وهذه بعض المزايا المشتركة مع العربي الجنتلمان.

ً
ً
ً
ً
ً
مطال
رائعا
منظرا
يوما ما وأنا أشاهد
جالسا في أحد الفنادق
كنت

لقـد أعلنـت عـن خطـط إلنشـاء حوض لكم فـي دولـة اإلمارات.

على الخليج وأتابع المراكب واليخوت خالل إبحارها .وأنا أعتقد أن

ما الذي حملكم على توسعة قدرتكم اإلنتاجية في اإلمارات؟

ً
حاليا منشـأة لإلنتاج في الشـرق
نعـم هـذا صحيـح .نحـن نؤسـس

شركتنا لديها ما تقوله في هذا القطاع بالذات ،وهي قادرة على

هـذا النمـوذج الجديـد يوفـر تجربـة إبحـار مميـزة وهو يحمـل مزايا

صنع مركب فخم مزدوج الهيكل له غاطس ضئيل.

فريدة تؤهله لتحقيق نجاح ملحوظ .هل ستصنعون كل المراكب

أعشـق السـرعة مثلما أسـتمتع بالصحراء .شـاركت في سـباقات

مـن هـذا الصنـف فـي دولـة اإلمـارات أم أنكـم سـتصنعون

عديـدة منهـا سـباق باريـس – داكار فـي سـيارة رباعيـة الدفـع

بعضها في بولندا البلد األم؟

صممتهـا بنفسـي .هنـاك روح خالقـة فـي المنطقـة أرى أننـي

يملـك هـذا المركـب كل شـيء .إنـه عريـض ولذلـك فهـو يتمتـع

مرتبـط بهـا .أمـا بالنسـبة لـدوري فـي عمليـة البنـاء وفلسـفة

بمسـاحات أكبـر ممـا يقدمـه المركـب ذو الهيـكل الواحـد .هيكاله

عالمتنـا التجاريـة ،فإننـي أفضـل أن أركـز علـى عائلتـي مـن

محركات خاصة بالسباقات.

للقوارب ،كي تعرض فيه قاربها الجديد العصري 40 Open

وخـال المعـرض ،أعلـن  ،Francis Lappرئيـس الشـركة

 ،Sunreef Powerالمثالي كمركب نهاري ،أو كقارب للسوبر

ومؤسسـها ،عـن تطويـر منشـآت  Sunreefالخاصـة باإلنتـاج

يخت.

في دبي.

ً
ً
منخفضـا ،إضافـة إلـى االسـتقرار القـوي.
غاطسـا
يؤمنـان لـه

المالكيـن أكثـر مـن التركيـز علـى نفسـي .وأنـا أفكر بهـم كمصدر

ومثـل كل مراكـب  Sunreefفـإن المالكيـن يحصلـون علـى منتـج

أساسي لإللهام .وبالطبع ،لدي تأثير كبير على اإلنتاج وفلسفة

ً
مثـاال
يمكنهـم أن يضعـوا مواصفاتـه الخاصـة .وحتـى نعطـي
ً
جيـدا علـى ذلـك نقـول إن نموذجنـا المقبـل سـيحمل محركـي

العمل .أنا ال أرضى بأقل من الكمال .وأعتقد أن هذا هو عنصر
آخر أتشاركه مع نخبة الزبائن المحليين.

 Mercury Racing 860إضافـة إلـى طالء ماسـي (Diamond
 .)Coatingوسـنقوم بإنتاجه في بولندا ودبي ،وبذلك نضمن

هـل مـا زال لديك الوقت المتوفر لإلبحار؟ وهل سـتحتفظ بأول

ً
اهتمامـا خـال أيـام المعـرض
وقـد القـى هـذا القـارب

ً
واسـتنادا لخبـرات الشـركة العريقـة فـي إنتـاج مراكـب
ً
أساسـا علـى
متعـددة الهيـاكل ،فـإن االنتـاج المحلـي سـيركز

ً
ً
ً
ً
ً
أيضا.
دوليا
ونجاحا
دوليا
حضورا
له

ميزاته عديدة من أهمها :أكثر من هيكل واحد – محركات

صنـع  40 Open Sunreef Powerحتـى يجعـل مـن هـذا
ً
قريبا من الزبائن في المنطقة.
النموذج الجديد

لقـد حققت  Sunreefشـهرة مرموقة في أنحـاء العالم كصانع

ً
حاليـا ،أقـوم بإجـازة قصيـرة
وعندمـا أجـد بعـض الوقـت للراحـة

مـن بينهـا – بـار كامل التجهيـز – نظام صوتي متطور – غطاء

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الشـركة أحضـرت إلـى المعـرض

للمراكـب الجيدة ،بفضل خبـرات ومهارات الحرفيين البولنديين.

علـى متـن أحـد مراكبنـا الشـراعية المزدوجـة الهيـكل إلـى البحـر

كيـف سـتضمنون جـودة المراكـب التـي سـتصنعونها علـى

الكاريبـي .أنـا أرغـب فـي إبقـاء النسـخة األولـى منه لـي ،لكنني

سـاحل الخليـج العربـي ،إسـوة بمثيالتهـا التـي تصنعونهـا في

ال أملك الوقت الكافي لالستمتاع به .بعد عرض قصير له في

بحر البلطيق؟

سنغافورة ،سيعود إلى دبي .هناك منزله الخاص.

من قبل الزوار وكبار الشخصيات بصفة خاصة.
قويـة – تنجيـد راق – ألـوان متعـددة للهيـكل يمكـن االختيـار

كذلـك السـوبر يخـت  Athenaوهـو مـن طـراز Sunreef

شمسي ...
ويمكن للزبون أن يختار ما يناسبه ويحقق حاجاته ،لناحية
التصميم والتجهيز  ..حتى الصقل.
ً
مثـا أنـه باسـتطاعته أن يطلـب Sun King
مـن ذلـك
 Diamond Coatingمـن  ،Jean Boulle Luxuryإضافـة إلـى
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وكيف انعكسـت خلفيتك وهواياتك وشـخصيتك على فلسفة
الشركة وتصميمها وإنتاجها؟

40 Open Sunreef Power
يظهر في دبي للمرة األولى
اختـارت  Sunreef Yachtsمعـرض دبـي الدولـي األخيـر

نقطة انطالق جيدة تدفعنا للمزيد من التطوير.

هل تشـعر بارتباط خاص مع الزبائن المتوقعين في المنطقة؟

.Supreme 68 Power
وهو يتميز ببرج قيادة رحب وكاراج خلفي واسع.
وهـذه هـي المـرة األولـى التـي يظهـر فيهـا فـي دولـة
اإلمارات.
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نسخة من  40 Open Powerلك بشكل خاص؟

ً
وقتا أكثر على الطائرات من المراكب.
مع األسف ،لقد أمضيت

سـنحضر بعـض أصحـاب الخبرة والموهبة إلـى دبي .لدينا فريق
عمـل كبيـر ومـرن ،وبذلـك فإننـا نملـك كل الوسـائل الضروريـة
للمشـاركة بفعاليـة فـي تطويـر االنتاج فـي دبي .كمـا أننا بحاجة
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