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 1953 عام منذ تقوم عائلية شركة

 للجمهور مباشرة وبيع وإنتاج بتصميم

 .رّجالية مالبس

 جودة إلى مخّصصة مربع متر 1500

 الصناعة من منتجات وفخامة

 .اإليطالية
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 .اإليطالية الصناعة وزيّ  واألناقة الجمال

 وفريدة حصرية منتجات الشركة في يتوف ر ،فخمة تجارية عالمات مع المشاركة بفضل
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 

 



 أنحاء مختلف من قادمة عدّة زبائن
 والسعودية والصين روسيا) العالم

 األمريكية المتحدة والواليات
 شركتنا إلى تأتي (..والهند وألمانيا
 خارج دقيقة 30 مسافة تبعد التي

 شراء تجربة تعيش لكي ،المدينة
 لباس (موّظفينا أحد بمساعدة)

 تاّمة عناية مع يدويا ً مصنوع
 لباس ،ال ولما ،واألقمشة بالتفاصيل

 .«الطلب حسب مصنوع»

Gente&Moda : 1953 عام منذ 
 األزياء معبد :اإليطالية الصناعة قيمة

 وفريدة حصرية منتجات الشركة في يتوف ر ،فخمة تجارية عالمات مع المشاركة بفضل
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 

 



 للعمل حصرية تشكيالت نقترح
 طقوم من مكّونة والمراسيم
 وبنطلونات وقمصان وجاكيتات

 أفضل من مصنوعة خارجية وألبسة
 Loro و Zegna) األقمشة

Piana و Vitale Barberis 
Canonico و Cerruti و 

Reda) قياسات ضمن ومتوّفرة 
 وقصيرة وطويلة منتظمة مختلفة

 .ومتوازنة
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 .وبنطلونات وقمصان وجاكيتات طقوم

 وفريدة حصرية منتجات الشركة في يتوف ر ،فخمة تجارية عالمات مع المشاركة بفضل
- Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 

 



Gente&Moda : 1953 عام منذ  
 القياس حسب معبد :بالتفاصيل وعناية اهتمام

 

 لعالم مخّصص كامل خياطة قسم

 إمكانية مع ،وللمراسيم «الطلب حسب»

 على بناء منتج كل وتخصيص إنجاز

 .الخاصة االحتياجات

 وفريدة حصرية منتجات الشركة في يتوف ر ،فخمة تجارية عالمات مع المشاركة بفضل
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 
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 .القياس حسب حذاء :بالتفاصيل وعناية اهتمام

 من نابعة ،وحصرية جديدة أعمال

 عنها التعبير يتم التي والتقاليد البحث

 تعنيه ما بكل فّنية أعمال خالل من

 بعد قطعة أحذيتنا صنع يتم .الكلمة

 العملية من مزيج وهي األخرى

  .اإليطالي والجمال

 يمكن وال وزيّها ارتدائها في فخمة

 !يرتديها كمن تقليدها

 وفريدة حصرية منتجات الشركة في يتوف ر ،فخمة تجارية عالمات مع المشاركة بفضل
 - Bugatti, Borsalino, Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Reda, Allevi Tailor - 
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 .نتواجد أين

 في Gente&Moda شركة تتواجد

 ليوناردو شارع ،(بيرجامو) بارباتا بلدة

 دقيقة 30 بعد وعلى ،221 فينتشي دا

 وبريّشا وبيرجامو ميالنو مدن من

 .وكريمونا

 :موعد لتحديد أو المعلومات من مزيد على للحصول

   0363.914893 / 0363.914084 :هاتف

www.gentemoda.it  – info@gentemoda.it 

 
 

http://www.gentemoda.it/
mailto:info@gentemoda.it
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 .الشركة إلى الوصول كيفية

 :ميالنو من

 .لومبارديا دي رومانو  في خروج ،A35 Bre-Be-Mi  بريشا – ميالنو أوتوستراد ،دقيقة 30 :السيارة – تاكسي بواسطة

 .لومبارديا دي رومانو محّطة ،فيرونا – بريّشا – ميالنو خط ،دقيقة 45 :القطار بواسطة

 .موعد تحديد يتم أن بعد ،المحطة في باستقبالكم سائقنا يقوم

 

 :بريش ا من

 .لومبارديا دي رومانو  في خروج ،A35 Bre-Be-Mi ميالنو -بريّشا أوتوستراد ،دقيقة 30 :السيارة – تاكسي بواسطة

 .لومبارديا دي رومانو محّطة ،ميالنو – بريّشا خط ،دقيقة 45 :القطار بواسطة

 

 :بيرجامو من

 السير  يجب ،SS N 11 أنتينياتي إلى الوصول عند ،كريمونا باتجاه اإلقليمي الطريق ،دقيقة 30 :السيارة – تاكسي بواسطة

 .بارباتا  إلى الوصول غاية وإلى ميالنو باتجاه
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