YESSAYAN
قصة جناح
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افتتح كريكور وهاروتيون ي�سايان عام  1977ور�شة عمل �صغيرة
في بيروت ل�صناعة المجوهرات .وحدد الأخ��وان مع ًا ر�ؤي��ة �شركة
مجوهرات كر�ست عملها للمهارة الحرفية والتميز.

وموا�صلة التطوير وتو�سيع �أعمالهما وال�سيما ف��ي دول الخليج
العربية .وقد �أتاح ذلك �إمكانية انتقال الم�شغل وال�شركة �إلى موقع
جديد يت�ألف من طابقين وذلك عام .1993

وما لبث الأخ��وان ي�سايان �أن بد�آ ت�صدير مجوهراتهما �إلى ال�سوق
ال�سعودية ،حيث كانا ي�سافران با�ستمرار .وبعد �سنوات قليلة تو�سعت
الأع�م��ال وانتقلت �شركة � YESSAYANإل��ى موقع �أكبر .وخالل
الحرب اللبنانية تمكن الأخوان ي�سايان من التغلب على كل ال�صعاب

وم��ع ع ��ودة اال��س�ت�ق��رار وال �� �س�لام �إل ��ى ال��رب��وع اللبنانية ،ب��د�أت
 YESSAYANبناء وتثبيت نف�سها كعالمة تجارية موثوقة في عالم
ت�صميم و�صناعة وتجارة المجوهرات في لبنان ،من دون �أن تتوقف
عن عملها في �إبهار الأ��س��واق الخليجية بمنتجاتها .وق��د �شهدت
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�سنة  2003افتتاح �أول بوتيك يحمل ا�سم  YESSAYANفي �شارع
الم�صارف ،و�سط بيروت التجاري ،تبعه بعد �سنتين افتتاح بوتيك
�آخر في  LeMall Habtourفي منطقة �سن الفيل �شمال العا�صمة
بيروت.

م��ن �أ�صحاب الخبرة واالخت�صا�ص لالهتمام بكل تف�صيل في
المجوهرات التي ت�صنع ب�شغف وحب .يتم اختيار كل حجر كريم
بعناية ل�صناعة مجوهرات براقة ،مفعمة بالأحا�سي�س والعواطف
والجمال الأبدي.

وفي عام  ،2006وبمنا�سبة مرور � 30سنة على ت�أ�سي�س YESSAYAN

الأحجار الكريمة

د�شنت ال�شركة مبنى فاخر ًا م�ؤلف ًا من  8طوابق في �ساحة �سا�سين
في حي الأ�شرفية البيروتي� ،أ�صبحت معه  YESSAYANوجهة
ممتازة لأفخم و�أجمل المجوهرات في لبنان.
تابعت ال�شركة تو�سيع ح�ضورها في ال�سوق اللبنانية ،فافتتحت عام
 2011بوتيك ًا رابع ًا في �سوق ال�صاغة في �أ�سواق بيروت� ،إ�ضافة �إلى
بوتيك افتتح �أخير ًا في الريا�ض في المملكة العربية ال�سعودية.
�شكلت المهارة الحرفية والخبرة المتوارثة من جيل �إلى جيل حجر
�أ�سا�س ال�شركة وح�ضورها القوي حتى �أ�صبحت عنوان ًا للتميز
والأناقة والجمال.

الحرفية
تبدع  YESSAYANمنذ انطالقتها في العام  ،1977مجوهرات
خالدة تعك�س �أناقة و�سحر ًا و�ألق ًا يتعدى حدود الخيال .فكل قطعة
من مجوهرات  YESSAYANتنحت يدوي ًا لتخرج �أ�شبه بتحفة فنية
متكاملة فريدة بجمال ال ين�سى.
من الت�صميم الأولي و�صو ًال �إلى المرحلة الأخيرة من العمل الفني
الحرفي ،يتعاون فريق متكامل ي�ضم �أمهر ال�صاغة والحرفيين
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ك�سبت � YESSAYANسمعة رائعة بف�ضل اختيارها الموفق للأحجار
الكريمة التي ت�ستخدم في مجوهراتها .ينتقيها خبرا�ؤها يدوي ًا
وبعناية تامة وذل��ك وف��ق نقائها ولونها و�أ��س�ل��وب قطعها ووزنها
بالقيراط .تتخ�ص�ص  YESSAYANبالألما�س الأبي�ض والأ�صفر
ذات القطع ال�ب��راق .كما توفر  YESSAYANت�شكيلة وا�سعة من
المجوهرات المزينة بل�ؤل�ؤ بحر الجنوب ول�ؤل�ؤ المياه الحلوة .وغالب ًا
ما تركز  YESSAYANفي مجوهراتها على �إب��راز حجر مركزي
ثمين ،يعانقه بحر من �أحجار الألما�س الأ�صغر حجم ًا �أو �أحجار
�أخرى.

االلتزام
يمثل كل ت�صميم يحمل توقيع  YESSAYANارث �شركة عريقة بني
على مدى عقود من الزمن .وبناء عليه كل قطعة مجوهرات ت�صنعها
 YESSAYANممتازة بكل الأ�شكال والمعايير ،ابتدا ًء من ال�صناعة
اليدوية المعقدة و�صو ًال �إلى الأحجار الثمينة التي تت�صدرها.
فامتالك ت�صميم من  YESSAYANيعني التزام ًا مدى الحياة،
تعد ب�أن كل قطعة هي تحفة تتمتع ب�أ�سلوب خا�ص ،و�شغف وجمال
حقيقي .يتحول كل زبون �إلى فرد من عائلة .YESSAYAN
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