
Success Story

นูเมโร ไทยแลนด์: กรุณาเล่าถึงงานของบิวตี้เจมส์ในส่วนท่ีท่านดูแลและ

แนวคิดท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จในฐานะแบรนด์อัญมณีมีชื่อเสียงและได้รับ

การยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

คุณหน่ึง - สรุยิน ศรอีรทัยกุล: ก่อนอืน่ต้องขอขอบคณุนติยสารนเูมโรไทยแลนด์ 

ที่ได้ให้เกียรติและเปิดโอกาสให้ถ่ายทอดความคิดเห็นต่อผู้อ่านนิตยสาร

ตามความเป็นจรงิบวิตีเ้จมส์เป็นธุรกิจบรหิารโดยครอบครวัซึง่ด�าเนินธุรกิจมากว่า 

50 ปี และปัจจบุนัผูด้แูลรบัผดิชอบเป็นบคุลากรรุน่ท่ี 3 และก�าลงัก้าวต่อไปส�าหรบั

รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวต่อไป

ส�าหรับหน้าท่ีรับผิดชอบที่กระผมดูแลอยู่ก็จะเป็นส่วนของ Luxury Items และ 

Collection Items และส่วนของ Details Items และงานรับผิดชอบอื่นๆ ที่คณะผู้

บริหารมอบหมายเพ่ือช่วยกันดแูลกิจการของครอบครวัให้เป็นไปอย่างราบรืน่ เช่น 

กิจกรรมทางสังคม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

ส่วนแนวคิดที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของบิวต้ีเจมส์ตลอดระยะที่ผ่านมานั้น เรามุ่ง

เน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวัตถุดิบและความ

ประณีตบรรจงของงานฝีมือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเอง จนลูกค้าให้การ

ยอมรบัผลงานของบวิต้ีเจมส์ เรามุง่มัน่สร้างสรรค์ผลงานเครือ่งประดบัให้ทนัสมยั

นิยมและสอดคล้องกับ Trend แฟชั่น บิวตี้เจมส์ยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและ

การผลิตมาโดยตลอด ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญท่ีลูกค้าให้ความเชื่อมั่นอย่าง

มั่นคงและต่อเนื่อง

นูเมโร ไทยแลนด์: ทิศทางในการออกแบบเครือ่งประดบัของบวิตีเ้จมส์ และ

เอกลักษณ์ที่ท�าให้ทราบทันทีว่าเป็นบิวตี้เจมส์

คุณหนึ่ง - สุริยน ศรีอรทัยกุล: เครื่องประดับบิวตี้เจมส์ของเรานั้นจะเน้นความ

คลาสสิกและความสง่างาม ลูกค้าสามารถน�าไปสวมใส่ได้ในหลายๆ โอกาสตาม

ความเหมาะสมโดยดูไม่ล้าสมัย และสามารถสืบทอดให้กับบุตรหลานของลูกค้า

ได้ตามกาลเวลา นอกจากน้ันวัตถุดบิทีบ่วิตีเ้จมส์สรรหามาเพ่ือผลติเครือ่งประดบั

ส่วนใหญ่จะเป็นงานทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ของผลงานน้ันๆ โดยท่ัวไปจะมเีพียง

ชิน้เดยีวท่ีหาชิน้ทีส่องได้ยาก เน่ืองจากข้อจ�ากัดของวัตถุดบิตามธรรมชาตซิึง่หาได้

ยากมาก เรยีกได้ว่าเป็นของเฉพาะผูค้รอบครองจรงิๆ ไม่มชีิน้ท่ีสอง ซึง่ท�าให้เครือ่ง

ประดับบิวตี้เจมส์มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นในผลงานชิ้นนั้นๆ

นูเมโร ไทยแลนด์:  ในขณะน้ี อญัมณขีองบวิตีเ้จมส์ส่งออกไปยังนานาชาติ

ที่ใดบ้าง และลูกค้าอันดับหนึ่งในต่างประเทศคือใคร

คุณหนึ่ง - สุริยน ศรีอรทัยกุล: อันที่จริงบิวตี้เจมส์ด�าเนินธุรกิจด้านอัญมณีและ

เครือ่งประดบัมุง่เน้นเพ่ือการส่งออกเป็นหลกัตัง้แต่แรก ซึง่ท�าให้มาตรฐานของบวิตี้

เจมส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีวางจ�าหน่ายในต่างประเทศ โดยรวมแล้ว

บิวตี้เจมส์ส่งออกไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุ่น เป็นหลัก 

ส่วนตลาดอื่นๆ ในเอเชียก็มีบ้างเล็กน้อย

วัตถุดิบท่ีบิวตี้เจมส์สรรหามาเพ่ือผลิตเครื่องประดับส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีมีความ

เป็นเอกลักษณ์ของผลงานน้ันๆ โดยท่ัวไปจะมีเพียงชิ้นเดียวท่ีหาช้ินท่ีสองได้ยาก 

เนือ่งจากข้อจ�ากัดของวตัถดุบิตามธรรมชาติซึง่หาได้ยากมาก เรยีกได้ว่าเป็นของเฉพาะ

ผู้ครอบครองจริงๆ ไม่มีชิ้นท่ีสอง ซึ่งท�าให้เครื่องประดับบิวตี้เจมส์มีเอกลักษณ์และ 

ความโดดเด่นในผลงานทุกชิ้นอันงามพิสุทธิ์

Gracious Beauty Gems with
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กางเกงรัดรูป จาก GUCCI. แว่นตา จาก Louis Vuitton. หมวก 

จาก  Louis Vuitton. รองเท้าสนีกเกอร์ จาก Louis Vuitton. 



กางเกงรัดรูป จาก GUCCI. แว่นตา จาก Louis Vuitton. หมวก 

จาก  Louis Vuitton. รองเท้าสนีกเกอร์ จาก Louis Vuitton. 



เสือ้เบลเซอร์ จาก GUCCI. กางเกงรดัรปู จาก GUCCI. หมวก จาก Louis Vuitton. แว่นตา จาก Louis Vuitton. รองเท้าสนีกเกอร์ จาก Louis Vuitton.



เสื้อฮู้ดแขนยาว กางเกงขาสั้น กับลาย Toile De Jouy ทั้งหมดจาก Dior. แว่นตา จาก Louis Vuitton. รองเท้า จาก Louis Vuitton. 



Luxury Travel

Magnificent The Vietage Train Trip

เดินทางอย่างโก้หรูบนรถไฟ The Vietage 

โดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์ ภาพ The Vietage และ อมรสิริ บุญญสิทธิ์

การเดินทางทีท่�าให้ต้องคดิถึงอยู่เสมอ คอืการเดนิทางทีม่คีวามสขุผสานเสน่ห์ของ

ความเก่าเข้ากับความใหม่ซึง่เตม็ไปด้วยดไีซน์ทีล่�า้เลศิ การเดนิทางจากเมอืงเก่าที่

งดงามอย่างเมืองฮอยอัน สู่เมืองกวินยอน ประเทศเวียตนาม จึงเป็นความทรงจ�า

ที่ท�าให้ต้องหวนนึกถึงอยู่เสมอ.

ทุกคนที่ชื่นชอบการเดินทางอย่างโก ้หรูและแตกต่าง ต ้องหลงรัก เดอะ 

วิเอทาจ - The Vietage รถไฟหรท่ีูมอบการเดนิทางจากเมอืงดานงัสูเ่มอืงกวนิยอน 

(Quy Nhon) เมืองริมทะเลทางตอนใต้ของประเทศเวียตนาม รถไฟหรูนี้ได้รับการ

ออกแบบโดยกลุ่มโรงแรมอนันตราเพ่ือมอบประสบการณ์การเดินทางโดยรถไฟ

ที่ดีเย่ียมส�าหรับผู้ท่ีเข้าพักท่ี อนันตราฮอยอันรีสอร์ท (Anantara Hoi An) เมือง

ฮอยอัน และต้องการเดินทางไปพักที่รีสอร์ทหรูริมทะเล อนันตรา กวินยอน วิลล่า 

(Anantara Quy Nhon Villa)

รถไฟ The Vietage ได้รับการออกแบบโบก้ีพิเศษและตกแต่งโดยเลือกใช้วัสดุ

และสีสันที่บอกความทันสมัย เรียบหรูและโปร่งสบาย มอบการเดินทางโดยรถไฟ

แบบเอก็คลซูฟีเพยีง 12 ทีน่ัง่แบบส่วนตวั แบ่งออกเป็นทีน่ัง่สองฝ่ังในแต่ละห้องผู้

โดยสาร 6 ห้องพร้อมหน้าต่างกระจกขนาดใหญ่ มอบวิวทิวทัศน์ที่แปรเปลี่ยนไป

ในขณะท่ีรถไฟว่ิงผ่านพ้ืนที่ต่างๆ ให้ได้ชมความงามของภูมิประเทศและวิถีชีวิต

ของผูค้น รถไฟหรนูี ้ผสานความคดิในการออกแบบให้เข้ากับวฒันธรรมและความ

เป็นประเทศเวียตนามได้อย่างลงตวั โดยมอบการเดนิทางไปและเดนิทางกลบัทุก

วัน ด้วยเส้นทางรถไฟทีท่อดยาวขนานกับฝ่ังทะเลทางตอนใต้ของประเทศ ผ่านทุง่

นาและสวนเขยีวขจ ีตลอดเส้นทางท่ีวิวทิวทศัน์แปรเปลีย่น ผูโ้ดยสารจะได้รบัความ

ผ่อนคลายกับบรรยากาศของการเดนิทางท่ีออกแบบมาอย่างด ีเริม่ตัง้แต่การดแูล

ทีส่ถานรีถไฟดานงั การเชค็อนิบนรถไฟ ท�าให้ก้าวย่างสูร่ถไฟหร ูThe Vietage เป็น

ความประทบัใจ รถไฟหร ูThe Vietage ใช้เวลาเดนิทางจากเมอืงดานังสูเ่มอืงกวิน

ยอนเพยีง 6 ชั่วโมง ด้วยการออกแบบการบริการที่ครบถ้วนพร้อมการนวดบ่าไหล่

ในเวลา 15 นาที ท�าให้รูส้กึว่าการเดินทางผ่านไปอย่างรวดเรว็ การต้อนรบัท่ีอบอุน่

ของเจ้าหน้าท่ีทกุคนท�าให้รถไฟนีเ้ป็นดัง่บ้านทีพ่าเราเคลือ่นทีจ่ากบ้านหลงัท่ีหนึง่ 

อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท สู่บ้านหลังท่ีสอง อนันตรา กวินยอน อย่างมีความสุข 

 

ประสบการณ์การเดินทางบนรถไฟ The Vietage เป็นความรู้สึกของการได้สัมผัส

สิ่งใหม่ที่แตกต่าง เริ่มจากความรู้สึกที่พิเศษที่ได้เดินทางพร้อมการดูแลในพื้นที่ที่

อบอุน่สบาย อาหารท่ีจดัเตรยีมไว้ส�าหรบัผูโ้ดยสารทุกคนเป็นเมนแูบบสัง่ล่วงหน้า 

อาหาร 3 คอร์สท่ีแสนเอร็ดอร่อยแบบภัตตาคารระดับห้าดาวได้รับการออกแบบ

อย่างพิถีพิถันเพ่ือผสานเมนูแบบฝรั่งเศสเข้ากับการเลือกใช้ส่วนผสมและเครื่อง

ปรุงที่สดใหม่ของท้องถิ่นอย่างพิถีพิถัน





Voyage

การพักผ่อนอันแสนอบอุ่นที่ อนันตรา ฮอย อัน

คร้ังแรกของการเดนิทางท่องเทีย่วประเทศเวยีตนามเกิดจากความต้องการได้เรยีน

รู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่เราชื่นชอบในรสชาติอาหารซึ่งเป็นที่รู้จักดีใน

บ้านเรา การเลอืกพักท่ี อนนัตรา ฮอยอนั รสีอร์ท เกิดจากความชืน่ชมในการบรกิาร

ที่ดีของโรงแรมต่างๆจากประสบการณ์การได้เข้าพักโรงแรมในเครืออนันตรา 

เมื่อได้เห็น อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท เป็นครั้งแรก ก็รู้สึกรักรีสอร์ทแห่งนี้ด้วยตัว

ตึกที่สร้างขึ้นในสไตล์โคโรเนียลท่ีให้ความรู้สึกของบ้านที่อบอุ่นหรูหราซึ่งตั้งอยู่

ริมแม่น�้าธูบอน (Thu Bon River) ในเมืองท่าที่ส�าคัญในอดีต การออกแบบพื้นที่

ของ รสีอร์ททีส่วยงามแห่งน้ีเป็นการออกแบบอย่างลงตวัด้วยสนามหญ้าในบรเิวณ

กว้าง และต้นไม้ใหญ่ท่ีให้ความร่มรืน่ไปทัว่ทัง้บรเิวณ การได้ออกเดนิในเวลาบ่าย

ท�าให้เราตระหนักว่ารสีอร์ทแห่งนีต้ัง้อยู่ ใกล้กับบรเิวณเมอืงโบราณซึง่ได้รบัการข้ึน

ทะเบียนโดย UNESCO ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก (Unesco World Heritage Site) 

และที่ตั้งแห่งนี้ยังช่วยให้เข้าถึงส่วนต่างๆของเมืองได้อย่างรวดเร็ว

อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท ประกอบด้วยตึกขนาดสองชั้นและสามชั้น สะท้อน

สถาปัตยกรรมตามแนวคิดของเอเชียและโคโรเนียลแบบฝรั่งเศส ห้องพักท้ัง 94  

ห้องรวมท้ังห้องสวีท ได้รับการตกแต่งโดยมีพ้ืนที่ต่างระดับในแบบโคโรเนียล

โดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์  ภาพ Anantara Hoi An

อินโดจีน ผสานรายละเอียดที่มีความเป็นประเทศเวียตนาม พ้ืนท่ีในส่วนยกพื้น  

เป็นส่วนของห้องนอนที่ตกแต่งแบบหรู ด้านในเป็นส่วนของห้องอาบน�้าที่ตกแต่ง

ด้วยหินโมเสกแบบฝรั่งเศสมีแสงสว่างส่องผ่าน ส่วนที่เปิดโล่งด้านล่าง เป็นส่วน

ของที่น่ังพักผ่อนซึ่งเปิดออกสู่พ้ีนท่ีด้านหน้าห้องพักซึ่งตกแต่งด้วยเดย์เบดท้ัง

สองข้างประตูเพ่ือมอบพ้ืนที่โล่งภายนอกให้น่ังทอดสายตาสู่สวนกว้างริมแม่น�้า 

ธูบอน ท�าให้พ้ืนท่ีภายนอกห้องส่วนหน้าเป็นท่ีๆเพ่ิมความสบายส�าหรับคนท่ีชื่น

ชอบสายลมจากแม่น�้าและพื้นที่ส่วนตัวในบริเวณที่เปิดโล่ง

บริเวณสระว่ายน�้าในบรรยากาศที่สงบเป็นเวลาที่แสนเพลิน ด้วยสวนเขียวชอุ่ม

พร้อมกับวิวของแม่น�้าและการออกก�าลังกายที่เต็มไปด้วยพลัง ภายในห้องยิมท่ี

กรุผนังด้วยกระจกช่วยให้มองเห็นสวนสวยที่เขียวขจี  สปาของรีสอร์ทมอบการ

ปรนนิบัติอันล�้าเลิศด้วยทรีตเม้นท์เพ่ือมอบความอ่อนเยาว์ให้กับท้ังร่างกายและ

ใบหน้า พร้อมกับการนวดเพ่ือบ�ารงุผวิแบบต่างๆ รวมทัง้โปรแกรมขดัผวิ เวลาแห่ง

การมอบความงามก่อให้เกิดความสุขในจิตใจสู่ความงามภายนอกอย่างแท้จริง 





Voyage

อนันตรา กวินยอน วิลล่า  

รีสอร์ตระดับหรูที่ดีที่สุดในเวียตนาม

เราไม่อาจจินตนาการภาพหาดทรายของประเทศเวียตนามได้อย่างชัดเจน  

จนกระทั่งตัดสินใจเดินทางสู่กวินยอน เมืองริมทะเลอันเป็นท่ีตั้งของ อนันตรา 

กวินยอน วิลล่า (Anantara Quy Nhon Villas) โดยออกเดินทางจากเมืองดานัง  

ด้วยรถไฟหรู เดอะ วิเอตาจ (The Vietage) เป็นการเดินทางแบบมีระดับเพ่ือ

เชื่อมต่อการเข้าพักท่ี อนันตรา ฮอยอัน (Anantara Hoi An) สู่ อนันตรา กวิน

ยอน วิลล่า รีสอร์ทหรูริมหาดและอ่าวกวินยอนที่งดงาม ทางตอนใต้ของประเทศ 

เวียตนามตอนกลาง

ก้าวแรกของการมาเยือน อนันตรา กวินยอน วิลล่า เต็มไปด้วยความรู้สึกประทับ

ใจด้วยความงดงามของการเอาใจใส่ของเจ้าหน้าทีท่กุท่านในบรรยากาศท่ีงดงาม

อบอุ่น รวมทัง้การออกแบบและภูมสิถาปัตย์ทีด่เีย่ียมของรสีอร์ทหรแูห่งนี ้ส่วนของ

ล้อบบี้เปิดโล่งสู่สนามหญ้าและหาดทรายสีเบจท่ีทอดยาวเงียบสงบให้ความเป็น

ส่วนตัว ท้องทะเลท่ีสงบงดงามนั้นอยู่เพียงแค่เอื้อม นับเป็นการออกแบบพ้ืนที่ๆ 

มีความสมดุลย์ด้วยวิลล่าหรูบนหาดแบบห้องนอนเดียวหรือสองห้องนอนจ�านวน 

26 หลังพร้อมกับวิวทะเลอย่างใกล้ชิดและน�้าทะเลที่เปี่ยมล้น วิลล่าแบบโอเชียน

หันหน้ารับวิวทะเลอย่างเต็มที่ี่แทรกตัวอยู่บนเนินสูงขึ้นไป และโอบล้อมด้วยสวน

ชอุ่มเขียวขนาดใหญ่ 72 เอเคอร์๋  เมื่อมองดูจากหาดส่วนตัว มองเห็นวิลล่าทั้งสอง

แบบประดับประดาอยู่ในส่วนต่างๆของพ้ืนที่ มอบภาพที่งดงามสมบูรณ์ ราวกับ

เป็นบ้านในพื้นที่ที่งดงามริมทะเลที่ให้ความเป็นส่วนตัว

โดย อมรสิริ บุญญสิทธิ์  ภาพ Anantara Quy Nhon Villas

เมอืงกวินยอน ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรสีอร์ทหรแูห่งนี ้เป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยประวัตศิาสตร์ 

และแวดล้อมด้วยภูมปิระเทศทีห่ลากหลายชวนให้ออกส�ารวจ เริม่ตัง้แต่การไต่เขา

เพื่อแวะชมวัดต่างๆ หรือเดินทางชมวัฒนธรรมของเมืองที่มีเสน่ห์แห่งนี้ อนันตรา 

กวินยอน วิลล่า อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติพูแคท (Phu Cat International 

Airport) ด้วยการเดินทางโดยรถยนตร์เพียง 40 นาที และ 15 นาทจีากใจกลางเมอืง

กวนิยอน เทีย่วบนิตรงจากเมอืงโฮจมินิฮ์ (Ho Chi Minh City) และฮานอย (Hanoi) 

มจี�านวนหลายเท่ียวบนิต่อวัน จงึสามารถเดนิทางมาได้อย่างสะดวก ใครทีต้่องการ

ใช้เวลาที่ดีที่สุดในการพักผ่อนที่เมืองชายทะเลในช่วงสุดสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อน 

หรือช่วงเทศกาล สามารถเดินทางมาจากประเทศไทยด้วยระยะทางสั้นๆเพ่ือไป

ถึงชายทะเลที่สงบสบาย ส�าหรับเที่ยวบินในประเทศใช้เวลาเพียง 45 นาทีมายัง 

กวินยอน จากเมืองโฮจิมินฮ์ (Ho Chi Minh City) และฮานอย (Hanoi)

รีสอร์ทท่ีดีที่สุดย่อมเชื่อมโยงกับอาหารท่ีดีท่ีสุดด้วย อนันตรา กวินยอน วิลล่า 

มอบประสบการณ์อาหารทีย่อดเย่ียมท่ีสดุตัง้แต่อาหารเช้าและมือ้อาหารท่ีสดชืน่

ตลอดวันราวกับอาหารในงานเล้ียงด้วยกล่ินท่ีหอมกรุ่นและรสชาติที่ล�้าเลิศด้วย

ความเอาใจใส่ของห้วหน้าเชฟและทีมงาน ห้องอาหารท่ีมีชื่อเสียงของท่ีน่ี มีชื่อ

ที่ออกแบบอย่างมีสไตล์ว่า  Sea.Fire.Salt. ส่ือให้เห็นวิธีการปรุงและน�าเสนอ

อาหารจานเด่นโดยใช้วัตถุดิบจากทะเล แต่งแต้มรสชาติด้วยเกลือทะเลที่หลาก

หลายจากธรรมชาติ ห้องอาหารนี้ตั้งอยู่ติดกับสระว่ายน�้าที่ทอดสายตาสู่อ่าวกวิน

ยอนที่งดงาม.  
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Text and Photos Chopard

 Red Carpet Collection 
‘Chopard Loves Cinema’  

A collection of 75 Haute Joaillerie creations 
freely inspired by masterpieces of the seventh art

For the 75th Cannes Film Festival, which coincides with Chopard's 25th participation as an Official Partner, Caroline Scheufele has chosen the theme 

'Chopard Loves Cinema' as the inspiration for the Red Carpet Collection.

Caroline Scheufele has thus designed 75 Haute Joaillerie creations, dreamed up as an epic saga inspired by the grand adventure of cinema from its 

early black and white charms to its dizzying contemporary colours. This creative abundance draws on her own repertoire and the magnificent models 

capture the watershed moment when contemporary cinema was born and began to blossom.

 As usual, it is on the occasion of the Cannes Film Festival (now in its 75th edition held from 17 - 28 May 2022) that Caroline Scheufele will unveil 

her new Red Carpet Collection. In it, Chopard's tireless Co-President and Artistic Director’s expresses the zest for life and eclectic tastes driving 

her prolific inventiveness along with her dazzling capacity to arouse jewellery emotions. Much like a film director, this keen lover of the seventh art 

has devised an Haute Joaillerie collection freely inspired by films that have had a lasting impact on her and of which the fabled scenes have been 

inducted into cinema’s hall of fame.



In tribute to the 75th Cannes Film Festival, no fewer than 75 Haute Joaillerie creations compose this collection unveiled against the backdrop of the 

Festival’s famous red carpet. A technical feat, brought to life through the combined talents and expertise of a team of jewellers such as only Chopard 

is capable of assembling.

The collection opens with a standout brooch sculpting the allure of the wearer – with these items now a token of singular elegance favoured by both 

men and women. Charlie Chaplin's first sound film, City lights, which inspired this showpiece, was a pivotal moment in cinema. Caroline Scheufele's 

sheer passion for Chaplin's genius bears witness to the raw emotion and virtuoso performance skills with which she nurtures her own creations. 
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Apple Watch Hermès 
(A Summer of Light and Shade)

By Pattaporn Kaewjanthra Photos Hermès

Apple and Hermès have been developing continuously since 2015 through 

a collaboration between the two organization. Apple and Hermès in  

pursuit of excellence and superior quality in producing that combine both 

concepts in terms of Modern Technology and Luxury Brand. Apple and 

Hermès give the best of elegant techniques.

Apple and Hermès reveal leather straps for the Apple Watch in their  

collaboration Apple and Hermès have released the Apple Watch Hermès 

Series 7 leather straps collection, revealing a summer of light and shade. 

The leather straps shines brightly in a variety of shades of blue including 

Blue Lin, Gris Meyer, Vert Véronèse and Red hues consisting of Rouge 

de Cœur, Cassis and Magnolia that combines a variety of options to try 

to pick up and use. While the black and white shades stand out as well, 

the white leather body pairs perfectly with the Space Black Watch. This  

collaboration is inspired by strong, luxurious aspect that helps bring the 

most elegance for the best of all.

Apple Airtage Hermès

It's officially launched after a year of anticipation with AirTag, a tracking device.  

 

Apple AirTag Hermès create key ring in Swift calfskin. The leather  

accessory made in France give the most specific detail that comes with 

multicolored to support many difference kind of elegant day. Apple 

AirTag Hermès makes it easy to keep the AirTag no longer monotonous 

when it can be a handy addition to your bag and make your life easier.  

Whether it's your wallet or keys, or even the car keys that always lost from 

you hands all the time, 

For this season's Apple AirTag Hermès, pastel shades of Bleu Lin-Gris 

Meyer, Noir-Béton and Rose Sakura-Chaï. Apple and Hermès were 

designed by artist Jan Bajtlik, appearing on key rings that debuted this 

season. Presenting a pair of tones, two tones and fun patterns. Color that 

adds color to AirTag.

Apple Watch Hermès and Apple AirTag Hermès will be available  

starting March 8, 2022 at Hermès stores (exclusively) in Australia, Canada, 

China, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Mexico, Singapore, Spain, 

Switzerland, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates. united kingdom and 

the United States
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