أسبوع ديب للتصميم يختتم فعاليات دورته الرابعة
األضخـم واألكثـر تنوعـا ً يف تاريـخـه حتى اليـوم
انطلق أسبوع ديب للتصميم تحت رعاي ٍة كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ديب للثقافة والفنون ،هذا وقد أقيم الحدث بالشرا كة مع حي ديب للتصميم ()d3
وبدعم من هيئة ديب للثقافة والفنون وشركة أودي الشرق األوسط


حقق أسبوع ديب للتصميم  -أ كبر مهرجان إبداعي يف المنطقة  -نموا بنسبة  ٪25هذا العام ،مستقطبا  75،000زائر يف حي
تضمن  250فعالية نظمتها  130جهة مشاركة.
برنامج يع ّد األكثر تنوعا حتى اليوم
ديب للتصميم ( ،)d3مع
ّ
ٍ



افتتح معرض ’داون تاون ديزاين‘ قسمه الجديد ’داون تاون إديشن‘ ،واستقطب المعرض هذا العام  16,000زائرا ،باإلضافة
إىل مشاركة  175عالمة تجارية  ٪40منهم عارضين جدد بما يف ذلك  40عارضا إقليميا.



انطلق معرض الخريجين العالمي هذا العام بالتعاون مع مؤسسة ديب لالستثمارات الحكومية ،حيث تم عرض 150
مشروعا ذكيا لخريجي أبرز الجامعات حول العالم ،وشهد المعرض إطالق الدورة األوىل من مؤتمر "االعتقاد بأهمية الذكاء
االصطناعي" شارك فيه  70,000شخص عبر البث المباشر.



تم اإلعالن عن العديد من الجوائز خالل أسبوع ديب للتصميم ،بما يف ذلك "جائزة أودي لالبتكار  ،"2018النسخة الرابعة
من مسابقة "أشغال مدين ّية" ،المشاريع الفائزة يف كل من مسابقة "ديزاين  "100و"جائزة التقدّم" .كما تم إطالق النسخة
األوىل من جائزة ’رادو ستار‘  -اإلمارات العربية المتحدة ،وسيتم الكشف عن الفائز بالجائزة خالل أسبوع ديب للتصميم
.2019

استقطب أسبوع ديب للتصميم ،يف أ كبر مهرجان إبداعي على مستوى المنطقة 75 ،ألف زائر توجهوا إىل حي ديب للتصميم على مدى
أسبوع كامل لالستمتاع بأكثر من  250فعالية شاركت فيها  130شركة ،األمر الذي أ كّد مكانة ديب كمركز إقليمي للتصميم والثقافة،
وعكس األهمية المرموقة لهذه االحتفالية على أجندة الحركة الثقافية العالمية.
حب بأصحاب
وأظهر المهرجان السنوي يف نسخته لهذا العام نم ّوا ملحوظا يف محتواه ،حيث قدّم بيئة إبداعية تدعم األفكار الجديدة وتر ّ
تضمن افتتاح "مركز جميل للفنون" الذي ُيع ّد أول مؤسسة
العقول المبتكرِة حول العالم ،من خالل برنامج متنوع واسع النطاق
ّ
للفنون المعاصرة يف المدينة ،إضافة إىل افتتاح ’بينايل فكرة للتصميم الجرافيكي‘ ،وهو معرض واسع المجاالت ومبادرة تنظيمية
مك ّرسة للتصميم الجرافيكي.
من جهته قال سعيد محمد النابوده ،المدير العام باإلنابة لهيئة الثقافة والفنون يف ديب" :يسرنا أن ندعم أسبوع ديب للتصميم،
المهرجان اإلبداعي األكبر يف الشرق األوسط منذ إطالقه يف العام  ،2015خاصة وأننا نرى فيه نموذجا مثاليا لتشجيع وتمكين المواهب
للمصمم اإلمارايت عبدهللا المال لتقديم عمل ملهم حمل اسم "شكّل" .لقد ترك هذا الحدث
المحلية والدولية ،وتجسد ذلك يف تكليفنا
ّ
أثرا إيجابيا يف دوراته السابقة على سمعة ديب ومكانتها ،وساعد على انضمامها إىل شبكة المدن اإلبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو،
لتصبح أول مدينة يف الشرق األوسط يتم إدراجها على هذه القائمة ،ومن المؤكد أنه يسهم أيضا يف تعزيز مكانتها كمركز رائد للتصميم
يف المنطقة .لقد كانت سعادتنا بالغة ونحن نتابع البرامج المجتمعية اإلبداعية للمواهب المحلية ،والعروض التي قدمها المبدعون
على أرض ديب ،لتستقطب أعدادا متزايدة من الزوار ،سواء كانوا من عشاق الفنون أو من المحترفين ،األمر الذي يساعد حتما على
تحقيق "رؤية ديب  "2021لتكون مدينة ألفراد سعداء ومبدعين وممكّنين".

حي ،الرئيس التنفيذي للعمليات يف حي ديب للتصميم (" :)d3شهد حي ديب للتصميم من
وتعليقا على ذلك ،قال محمد سعيد الش ّ
جديد أسبوعا استثنائيا آخر من إصدارات أسبوع ديب للتصميم ،لذلك أشعر بسرور عميق للنجاح الذي حظيت به الفعالية ،حيث
استضاف الحي مرة أخرى طيفا واسعا عايل الجودة من التصاميم واألعمال التركيبية واألنشطة والجلسات الحوارية وورش العمل
فإن
التي اجتمعت مع بعضها لتقدم أفضل محتوى ممكن يف عالم التصميم .وانطالقا من هيكليتنا القائمة كمساحة للتصميم؛
ّ
هدفنا يتل ّ
خص يف تعزيز دور ديب كوجهة عالمية جديّة تركّز على التصميم ودعم مسارات اإلبداع المتنوعة على الصعيد الدويل .ونتطلّع
منذ اآلن الستضافة الفعالية يف الموسم المقبل".
ّ
الخالقة والتغيير،
ومن جهتها ،قالت روان قشقوش ،المدير اإلبداعي يف أسبوع ديب للتصميم" :تؤكد ديب على مكانتها كمصدر لألفكار
وهنا تبرز أهمية هذه الفعالية التي تستمر على مدار  6أيام ودورها يف الكشف عن المواهب الموجودة يف اإلمارات العربية المتحدة
والمنطقة ،وتشبيكهم مع المجتمع العالمي".
وتماشيا مع تركيز المهرجان على االستدامة والتصميم ل لمستقبل ،تم استخدام المواد التي قدمتها شركة "بيئة" لالستدامة يف
العديد من المشاريع والتجهيزات الفنية المشاركة يف أسبوع ديب للتصميم  ،2018بما يف ذلك "أبواب" و"ردهة أودي لالبتكار" .كما
حظي أسبوع ديب للتصميم أيضا بدعم كل من ’أبانوس‘ و’فيسبوك‘ و’شركة هيلز لإلعالنات‘.
وكان معرض التصميم الرائد يف منطقة الشرق األوسط’ ،داون تاون
ديزاين‘ يف دورته لهذا العام قد استقطب  16ألف زائر ومجموعة
واسعة من العارضين المرموقين والناشئين على حد سواء ،حيث
جمع تحت مظلته  175عالمة تجارية ومبدعا يف مجال التصميم
بما فيهم  40مصمما إقليميا قدّموا أقوى العروض اإلبداعية
للمواهب اإلقليمية التي شهدتها المنطقة حتى اآلن .كما افتتح
المعرض قسم ’داون تاون إديشن‘ الذي عرض إبداعات محدودة
اإلصدار وتصاميم مخصصة حسب الطلب تم ابتكارها يف منطقة
الشرق األوسط والعالم ،إىل جانب مجموعة من التجهيزات الفنية
ومتاجر التجزئة المؤقتة.
وتضمن اإلصدار الرابع من أسبوع ديب للتصميم إطالق معرض الخريجين العالمي بالتعاون مع مؤسسة ديب لالستثمارات
ّ
الحكومية ،حيث تم عرض  150مشروعا ذكيا لخريجي أبرز الجامعات حول العالم ،وقد تم اختيار كل مشروع استنادا لقدرته على
تسريع نسق الحياة وتغييرها نحو األفضل .كما شهد المعرض يف هذا العام إضافة جديدة تم ّثلت يف مؤتمر "االعتقاد بأهمية الذكاء
االصطناعي" الذي رصد مكامن اإلبداع والتم ّيز يف عصر الذكاء االصطناعي وعمليات األتمتة؛ إىل جانب فعالية "تحدي ديب للتطور"
يف حدث فريد جمع طالب التصميم العالميين واإلماراتيين معا بهدف التأسيس لمستوى التطور المستقبلي الذي ينتظر المنتجات
والخدمات المستوحاة من مدينة ديب.
هذا بإإلضافة إىل عرض مشروع ’توينتي‘ ( )Twentyالفائز بـ"جائزة التقدّم" الخاصة بمعرض الخريجين العالمي ،وهو عبارة عن
تم تصميمها من قبل خريجة أ كاديمية التصميم يف إيندهوفن ،ميريام دي بروين،
مجموعة من كبسوالت التنظيف المنزلية ،والتي ّ
إذ تهدف هذه االبتكارات للح ّد من النفايات واالنبعاثات البيئية الضارة .وتحتفل الجائزة بالجيل القادم من مواهب التصميم ،كما
تسعى أيضا إلبراز دور التصميم المؤثّر اجتماعيا وبيئيا على مستقبل البشرية.

إعالنات الجوائز

جوائز أودي لالبتكار 2018
أعلنت ’أودي الشرق األوسط‘ عن فوز المصمم اللبناين الياس السويدي بجائزة أودي لالبتكار  ،2018باعتباره نجح بتقديم إبداع
مذهل يتناسب مع مضمون مسابقة هذا العام والمتعلّق بموضوع "التواصل" ،حيث قدّم مشروعه الفائز بعنوان ’رون تو ريالتي‘
المدمرة ،وقد تم اختياره
( )Ruin to Realityتطبيقا يهدف إىل إمكانية الوصول إىل نماذج افتراضية ثالثية األبعاد للمباين التاريخية
ّ
من بين  65مشروعا مشاركا من منطقة الشرق األوسط ،وسيحصل على استثمار بقيمة  25ألف دوالر أمريكي.
وتسعى هذه الجائزة الفريدة من نوعها يف المنطقة لتمكين المصممين المحليين وإلهام مسارات االبتكار من خالل إتاحة المجال أمام
اإلبداعات للدخول إىل ح ّيز التطبيق .وسيتم الكشف عن موضوع النسخة القادمة من الجائزة خالل شهر يناير .2019

جائزة ’رادو ستار‘-اإلمارات العربية المتحدة
تتيح عالمة ’رادو‘ للساعات السويسرية الراقية أمام الجيل القادم من المصممين فرصة ق ّيمة لتأسيس مسيرتهم المهنية والدخول
بها إىل الساحة الدولية ،حيث أعلنت العالمة عن إطالق أول نسخة من جائزة ’رادو ستار‘-اإلمارات العربية المتحدة خالل أسبوع ديب
للتصميم .وسيتمكّن المصممون الشباب من تقديم مقترحاتهم المبتكرة للحصول على فرصة عرضها ضمن فعاليات أسبوع ديب
للتصميم  ،2019مع ضرورة أن تركّز التصاميم المقدمة على مفهوم الجودة ودورة الحياة الطويلة األمد وتن ّوع االستخدامات .وستقوم
المختصين يف مجال التصميم باختيار المتأهلين إىل ا لتصفيات النهائية ،والتي سيحصل من خاللها الفائز على جائزة
لجنة من الحكام
ّ
مالية قدرها  20ألف درهم إمارايت .يفتح باب التقديم للسابقة حتى  15مايو .2019

مسابقة "أشغال مدين ّية"
بدعم من هيئة ديب للثقافة والفنون وحي ديب للتصميم ،تتيح مسابقة "أشغال مدين ّية" السنوية ،التي تنعقد ضمن أسبوع ديب
للتصميم ،أمام المصممين المقيمين يف دولة اإلمارات العربية المتحدة فرصة إلنتاج قطعة أثاث حضريّة ،يتم كشف النقاب عنها
ضمن فعاليات أسبوع ديب للتصميم مع تنصيبها بشكل دائم يف قلب المشهد الحضري لحي ديب للتصميم.
وقد فاز مشروع المصمم خالد التميمي بعنوان "فيض" ،وهو إبداع فريد عكس الجوهر األساسي لمضمون المسابقة يف نسختها
لعام  ،2018والذي يقوم على إنشاء عنصر مايئ من شأنه الحفاظ على تواصل سكّان المدينة مع الطبيعة .واحتفاال بالذكرى الخامسة
لتأسيسها يف عام  ،2019ستقوم مسابقة "أشغال مدين ّية" بتكريم برج ساعة ديرة ،وهو أحد المعالم األوىل يف مدينة ديب ،وذلك
ضمن موضوع يتبنّى "قياس الوقت".

مسابقة ’ديزاين ‘100
كشف قسم ’داون تاون إديشن‘ التابع لمعرض ’داون تاون ديزاين‘ عن المشروع الفائز يف مسابقة ’ديزاين  ‘100وهو مقعد القراءة
( )The Reading Benchمن تصميم سكينة كارا سابور وأليشيا سبولجار ،وذلك ضمن مبادرة حي ديب للتصميم التي تم إطالقها
بعنوان "لنصمم للخير" ،حيث تم إنتاج  100نسخة من العمل الفائز وطرحها للبيع .وسيعود ريع كافة المبيعات لصالح مؤسسة
"ديب العطاء".
 -انتهى –

مالحظات للمحررين:
ينعقد ’أسبوع ديب للتصميم‘ ،الذي تملكه وتديره مجموعة أرت ديب للفنون ،تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ديب للثقافة والفنون .هذا ويقام الحدث بالشرا كة مع حي ديب للتصميم ()d3
وبدعم من شركة أودي الشرق األوسط.
www.dubaidesignweek.ae
#DXBDW | #DXBDW2018
يمكنكم متابعتنا واالطالع على كل جديد عن الحدث عبر قنوات وسائط التواصل االجتماعي التاليةInstagram, Facebook and :
Twitter
لالستفسارات الصحفية ،يرجى االتصال بـ:
دوليا :ألكساندرا روس
alexandra@suttonpr.com / +44 (0) 20 7183 3577
إقليميا :ريما طه
dxbdw@bm.com / +971 (0) 4 450 7616
نبذة عن أسبوع ديب للتصميم
يعد ’أسبوع ديب للتصميم‘ المهرجان اإلبداعي األضخم يف المنطقة  ،األمر الذي يعكس مكانة ديب كعاصمة للتصميم يف الشرق
األوسط .يقدّم البرنامج المجاين للجمهور أ كثر من  230فعالية يف مجاالت التصميم المتنوعة بما يف ذلك الهندسة المعمارية وتصميم
المنتجات واألثاث والديكورات الداخلية والتصميم الغرافيكي.
ويمثل ’أسبوع ديب للتصميم‘ الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع حي ديب للتصميم ( ،)d3نقطة التقاء سهلة الوصول لمجتمع التصميم
العالمي ومنبرا إلثراء وتمكين المشهد اإلبداعي يف ديب؛ حيث اجتذب هذا الحدث السنوي  75ألف زائر يف حي ديب للتصميم لوحده
خالل دورته من العام الحايل  .2018هذا ويتن ّوع برنامج ’أسبوع ديب للتصميم‘ بين الفعاليات المتعلقة بالتصميم ،والمعارض،
والمجسمات التركيبية ،باإلضافة إىل المسابقات والمحادثات وورش العمل .تشتمل الفعاليات الرئيسية لألسبوع على :معرض
التصميم التجاري الرائد يف المنطقة ’داون تاون ديزاين‘؛ ’معرض الخريجين العالمي‘ الذي يقدّم مشاريع لـ  100من أ كثر الجامعات
ابتكارا على مستوى العالم؛ معرض ’أبواب‘ التفاعلي والمنسق والذي يقدّم التصميم األصلي من الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وجنوب آسيا.
يقام ’أسبوع ديب للتصميم‘ ،الذي تملكه وتديره مجموعة ’آرت ديب‘ ،تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ديب للثقافة والفنون.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروينwww.dubaidesignweek.ae :

نبذة عن حي ديب للتصميم
يعتبر حي ديب للتصميم ،العضو يف مجموعة تيكوم ،وجهة متخصصة يف قطاع التصميم .تم إنشاء حي ديب للتصميم لتوفير مقر
مثايل لألعداد المتزايدة من المصممين والمبدعين والفنانين يف المنطقة ،كما أصبح الحي مركزا حيويا لالبتكار .يقع حي ديب للتصميم
يف قلب مدينة ديب ،وهو على بُعد دقائق فقط من مول ديب ويوفر منصة مناسبة لألفراد والمهنيين للتعاون واإلبداع .
وقد أصبح الحي المخصص للتصميم جاهزا بشكل كامل ويضم حاليا ما يزيد عن  450شريك إبداعي و 45متجر تجزئة .كذلك
بإمكان الزوار االستمتاع بتجارب فريدة للتسوق وتناول األطعمة المتنوعة والمميزة ،والتسوق يف البوتيكات المحلية ،ومتاجر األزياء،
باإلضافة إىل زيارة معارض األزياء ،والمعارض الفنية ،ومعارض التصميم العالمية ،وورش التصميم.
وقد أصبح حي ديب للتصميم وجهة رائجة لتنظيم الفعاليات واستقطاب الفنانين والمعارض الثقافية من كافة أنحاء العالم ،وتشمل
تلك الفعاليات أسبوع ديب للتصميم ،و"فاشن فورورد" ،و"سول دي إ كس يب" .كذلك يستضيف الحي عددا من الجلسات الحوارية،
وورشات العمل وبرنامجا تعليميا مناسبا لكافة األعمار.
وقد تم افتتاح "ذا بلوك" يف الحديقة المائية لكل من مجتمع الحي والزوار ،وهو وجهة ترفيهية لالسترخاء وتعزيز راحة البال .ويضم
"ذا بلوك" منتزها للتزلج ،وملعبين لكرة سلة وكرة الطائرة ،وجدارا للتسلق ،وشاطئا ،باإلضافة إىل أماكن للجلوس يف الهواء الطلق
ومناطق خاصة بالتسلية والترفيه.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع:
http://www.dubaidesigndistrict.com
نبذة عن هيئة ديب للثقافة والفنون
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  -رعاه هللا" ،هيئة ديب
للثقافة والفنون (ديب للثقافة)" يف الثامن من مارس من العام  ، 2008لتكون الجهة المعنية عن تطوير المشهد الفني والثقايف يف
اإلمارة .وتتمثل رؤية الهيئة يف ترسيخ مكانة ديب كمدينة عالمية مبدعة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون واألدب ،والعمل على
تمكين هذه القطاعات بهدف تحقيق السعادة لمجتمع ديب.
وكجزء من مسؤوليتها ،أطلقت ديب للثقافة العديد من المبادرات التي تركز على تعزيز النسيج الثقايف التاريخي والمعاصر يف ديب،
بما يف ذلك "موسم ديب الفني" ،وهي مبادرة فنية جامعة على مستوى اإلمارة ،تكون باكورتها مع انطالق مهرجان طيران اإلمارات
لآلداب ،كما تشمل فعاليات ("آرت ديب" ومعرض سكة الفني  -الفعالية األبرز ضمن "موسم ديب الفني" ،ويعتبر حدثا سنويا يهدف
إىل تسليط الضوء على المواهب الفنية يف اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع .أما مهرجان ديب لمسرح
الشباب ،فهو حدث سنوي لالحتفاء بفن المسرح يف اإلمارات ،ويحتفل بنسخته السنوية الثانية عشر يف العام  .2018أما "ديب قادمة"
فيمثل منصة ديناميكية تهدف إىل إبراز روح اإلمارة الثقايف ومشهدها اإلبداعي الحيوي على المسرح العالمي.
وتعد "كريتوبيا" ( ) www.creatopia.aeواحدة من المبادرات الرئيسية للهيئة ،وتمثل أول تجمع يف العالم االفتراضي يحظى بدعم
الحكومة على مستوى الدولة ،ويهدف إىل توجيه ورعاية الثقافة اإلبداعية المحلية ،ويوفر منبرا للمعلومات والفرص التي تسهم يف
إبراز القدرات الفنية ألعضائها وتطويرهم.

وتلعب "ديب للثقافة" أيضا دورا رائدا يف دعم االستراتيجية الوطنية للقراءة  ، 2016وعلى وجه التحديد من خالل تجديد جميع فروع
مكتبة ديب العامة ،لتحويلها إىل مرا كز ثقافية وفنية عصرية .وتوفر مكتبة ديب العامة يف جميع فروعها لألطفال والشباب مجموعة
من األنشطة التعليمية والترفيهية التي تشجع على استخدام مرافقها .ويعتبر برنامج "صيفنا ثقافة وفنون" إحدى مبادرات مكتبة
ديب العامة التي تكمل االستراتيجية الوطنية للقراءة ،حيث تكون أنشطتها مفتوحة أمام جميع الفئات العمرية ،وتدور حول أربعة
محاور رئيسية وهي :السعادة ،القراءة ،األسرة ،المستقبل.
وتتوىل الهيئة أيضا إدارة أ كثر من  16موقعا تراثيا يف أنحاء مختلفة من اإلمارة ،كما أنها أحد األطراف الحكومية الرئيسية المشاركة يف
تطوير منطقة ديب التاريخية .وبصفتها الجهة المعنية بقطاع المتاحف يف ديب ،اطلقت ديب للثقافة رسميا متحف االتحاد يف ديسمبر
 ، 2016والذي يعد منصة لتشجيع التبادل الثقايف وربط الشباب اإلمارايت بثقافتهم وتاريخهم .وكجزء من مسؤوليتها ،تدعم الهيئة
رؤية ديب لتصبح نقطة محورية للتبادل الثقايف المتنوع (إقليميا وعالميا) ،كما ستكون المتاحف عنصرا حافزا للحفاظ على التراث
الوطني.
للمزيد من المعلومات حول ديب للثقافة ،يمكن زيارة الموقع.www.dubaiculture.gov.ae :
نبذة عن أودي
مجموعة أودي مع عالمتها التجارية أودي ودوكايت والمبورغيني ،تعتبر من أنجح الشركات المصنعة للمركبات والدراجات النارية من
الفئة النخبوية .وتتواجد مجموعة أودي يف أ كثر من  100سوق حول العالم وتنتج سياراتها يف  16موقعا ضمن  12بلدا .وتمتلك
الشركة األم ’أودي إيه جي‘ شركات فرعية تشمل ’أودي سبورت جي إم يب إتش‘  Audi Sport GmbHيف مدينة نيكارسولم بألمانيا،
و’أوتوموبيلي المبورغيني‘ (سانتا أجاثا بولونيز ،إيطاليا) والعالمة المصنّعة للدراجات النارية الرياضية ’دوكايت موتور هولدينغ‘ يف
مدينة بولونيا اإليطالية.
وخالل عام  ،2017سلمت مجموعة أودي حوايل  1.878مليون سيارة من عالمة أودي لعمالئها و 3,815سيارة رياضية من عالمة
المبورغيني و 55,900دراجة نارية من عالمة دوكايت .ويف السنة المالية  ،2017حققت مجموعة ’أودي‘ عائدات إجمالية بقيمة 60.1
مليار يورو وأرباح تشغيلية بقيمة  5.1مليار يورو .ويف الوقت الحايل ،توظف المجموعة حوايل  90ألف شخص حول العالم بما يشمل
 60ألف موظف يف ألمانيا .وتركز أودي على المنتجات والتقنيات المستدامة لمستقبل قطاع التنقل.
وقد أ كدت  AUDI AGالتزامها بالمنطقة من خالل افتتاح مكتبها التمثيلي يف الشرق األوسط المملوك بالكامل للشركة األم يف العام
 .2005وتشتمل سلسلة الطرازات الحالية يف أسواق منطقة الشرق األوسط على :أودي  ،A3 & S3و A4و S4أفانت و A5/S5كوبيه،
وسبورتباك ،وكابريوليه و RS 5كوبيه وكابريوليه ،باإلضافة إىل  ،A6و ،A7و A8و A8 Lو أودي  ، Q3, Q5 & SQ5, Q7, Q8وأودي
 R8كوبيه و R8كوبيه  V10بالس و  R8 V10سبايدر.
www.audi-me.com

