Луксозната марка за мобилни телефони Mobiado, превърнала се в символ на модерното и
нестандартното и първият по рода си концептуален магазин за България Farenah стартират
съвместна работа. Завладяни от идеята да правят нещата по различен начин двата бранда успяха
да разширят границите на въображението за това как може да бъде представен даден продукт и
този авангарден подход предизвиква да бъде видян.

Драконът, които е запазена марка на Mobiado дава основата на тази концепция. Като символ на
могъщество и величие той олицетворява природните сили и едновременно буди възхищение.

Трите телени дракона пазители на телефоните са изработени от обещаващата млада дизайнерка
Елица Мачева и са уникални по рода. Те завладяват с нестандартния подход при използването на
материали и майсторството на тяхната изработка.
Mobiado – изкуство в мобилността
В изработката на луксозни телефони Mobiado се ръководи от философията да прави нещата по
различен начин. Концепцията за телефон и изкуство в едно определя същността на канадския
производител. През своята история под марката Mobiado са произведени едни от найиновативните телефони създавани някога:
2004: Professional е първия телефон, изработен с CNC машина,
с употреба на алуминий за самолетостроенето.
2005: Professional EM е първия телефон, произведен от
екзотична дървесина.
2007: Luminoso е първия телефон, в който се използват бутони
от сапфирен кристал, и първият 3G луксозен телефон.
2008: Professional 105ZAF е първия телефон, на който предната
и задната страна са направени от големи блокове сапфирен
кристал... Professional 105GMT е първия телефон с вградени в
корпуса механични часовници.
2009: Grand 350PRL е първия 3.5G телефон с пълна клавиатура,
и първият телефон с вграден в корпуса седеф... Grand 350
Pioneer е първия телефон с вграден в корпуса метеорит.
2010: Professional 105 Damascus е първия телефон изработен от
ръчно ковано желязо – Дамаск... Classic 712 Mokume Gane е
първия телефон изработен с японската техника за смесване на
метали Мокуме Гане.
Farenah concept
FARENAH CONCEPT, първият концептуален магазин в София, превръща пазаруването в
представление с изобилие от зрителни наслади. С Farenah Concept представя невероятен микс от
дизайнери, които са внимателно въведени в еклектичното пространство от мебели, парфюми и
козметика, шоколадови бонбони и ретро велосипеди.
За периода от две години от откриването си Farenah се превърна в образец на съвременния стил в
модната столица на България и основоположник на “slow shopping”. Проектът има репутация на
емблематичен носител на новото във високия лайфстайл, на авторитет диктуващ тенденциите и
модата.
За повече подробности, моля посетете www.mobiado.bg или ни пишете на имейл contact@mobiado.bg.

“Нешънъл Трейд” ООД е изключителен представител на марката Mobiado за България. Всички права
запазени. Mobiado и продуктите на Mobiado са регистрирана търговска марка на Bonac Innovation
Corp.

