




اتحاد ثقافتني ألفيتني

 ولدت ومنت وصممت يف منطقة نهر إبرو، التي أعلنت اليونسكو عن كونها 

محمية العامل للتعدد البيئي



تراث بحر أوسطي

 أشجار ماكروبونساي )عالمة تجارية مسجلة( املئوية واأللفية هي  أقدم تراث

 حي لبحر مارينوسرتوم، وهو االسم

.الذي كان الرومان يطلقونه عىل البحر األبيض املتوسط



 بحر وسط األرض” كان أثناءآالف السنني مهداً لثقافات

.وحضارات الرشق والغرب

 من الفرس إىل الفينيقيني، من الفراعنة املرصيني إىل

 الفالسفة اإلغريق. من زركسيس إىل اإلسكندر األكرب. من

.كليوباترا إىل يوليوس قيرص

 يهود ومسيحيون ومسلمون وملحدون ووثنيون. أعجبوا

.جميعهم بعظمة وكرم شجرة الزيتون طوال قرون



 إن الجامل الطبيعي لشجرة الزيتون، إىل جانب تقليمنا لها الذي سجلت براءة

 اخرتاعه عىل شكل شجرة بونساي، ميثالن تراثاً حرصياً. إننا نقوم باختيار أشجار

 الزيتون األلفية بكل دقة من الحقل ونوفر لها حياة جديدة، دون انهاك اإلنتاج

.وندللها مبحبة

جامل طبيعي

 تتلقى أجمل أشجار البحر املتوسط األلفية معاملة تتسم مبحبة أحد تقاليد

.البونساي األسيوية األلفية







"من فوق هذه األهرامات، 40 قرناً تنظر إلينا"

 .)نابليون لجنوده، معركة األهرامات، 1798(

 ميثل فن البونساي الخلود بالنسبة ملبدعيه، إنه ميثل التسام. شجر الزيتون

 ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة( ليس أي شجرة. إنه متثال حي يرمز

 إىل جزء كبري من تاريخ اإلنسانية. إنه ال يصاحبك طوال حياتك فحسب، بل

.إنه سيدوم جيالً بعد جيل بني أحبائك

.إن مقاومته ملرور الزمان تنحت جامله

جلد التارخي





 بينام يرمز فن البونساي إىل الخلود، فهو جرس بني ما هو رباين وإنساين، بني السامء

 واألرض، اليزال غصن الزيتون يف منقار الحاممة حتى اليوم رمزاً للسالم. إن شجرة

.الزيتون شجرة السالم. وشجرة الوفاق. هذا هو ما كان يقوله الحكامء القدماء

 إن تأمل أحد أشجار ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة( بتأٍن، ريها االعتناء بها

  يقيض عىل الضغط النفيس. إنه أكرب تعبري عن السالم والخلود الذي ميكن أن تبثه

.إحدى النباتات فينا

السالم والخلود





 إننا منتجون متخصصون يف أشجار الزيتون ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة(

 املئوية واأللفية منذ أكرث من 20 سنة. كل أشجار ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة(

 العائدة لنا تحمل شهادة منشأ تخص منطقة نهر إبرو )جنوب كتالونيا(، التي أعلن

.اليونسكو عن كونها محمية عاملية للتعدد البيئي

.تتمثل مهمتنا يف تقاسم االحرتام واملحبة تجاه أشجار الزيتون يف العامل كله

إن عاملنا هو شجرة الزيتون





 يطمح فن البونساي إىل إعادة تكوين مثالية للطبيعة.ماكروبونساي)عالمة

.تجارية مسجلة( يحمل هذا الطموح إىل أكرب تعبري عنه

 تصميم ذايت للتقليم سجلت براءة اخرتاعه وفريق من املهنيني املؤهلني

.خصيصاً يضمنون مستوى جودتنا: االمتياز

حينام تجتمع الطبيعة والفن



أشجار ماكروبونساي )عالمة تجارية مسجلة( الخاصة بنا

 ما قبل بونساي مستدير

 شجرة زيتون شابة بأنعم صحن وأكرثه كثافة يف سوق البونساي

ما قبل بونساي أملس

الشاب املقلم بتقنية أسيوية قدمية



أشجار ماكروبونساي )عالمة تجارية مسجلة( الخاصة بنا

شجرة ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة(  ملساء

 أنعم صحن وأكرثه كثافة يف السوق

 شجرة ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة(  مستديرة

مقلم بأحد التقاليد األسيوية القدمية



 شجرة ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة(  مستلقية

شكل أفقي رائع

شجرة ماكروبونساي)عالمة تجارية مسجلة(  عىل شكل طاولة

األكل والرشب عىل شجرة زيتون مئوية

أشجار ماكروبونساي )عالمة تجارية مسجلة( الخاصة بنا
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