
 

 

 جهان مشهور طراح پاکزاد بیژن زندگینامه

 1319 سال فروردین 15 متولد پاکزاد بیژن. آوریم می در نگارش به مقاله این در را بیژن برند موفقیت داستان و پاکزاد بیژن

 ودب ادکلن و عطر و مردانه های لباس تولید طراحی، زمینه در که باشد می آمریکا موفق ایرانیان از یکی وی است، تهران در

 همیشه برای و ترک آمریکا متحده ایاالت مقصد به را ایران 1352 سال پاکزاد بیژن. شناسند می بیژن تجاری نام با را او که

 را است پذیر امکان قبلی وقت با تنها آن از بازدید که را خود معروف فروشگاه میالدی 1976 سال در بیژن کرد. تمهاجر

 خاطر به دنیا بوتیک گرانترین داشتن بر عالوه پاکزاد بیژن. کرد افتتاح هیلز بورلی محله در واقع درایو رودیو بلوار در

 الرن مک آر ال اس بنز مرسدس آن، خاص سیستم و مشکی داخلی ئیناتتژ با زرد آزور بنتلی چون خاصی های اتومبیل

 معروف وی مخصوص طراحی با ویرون بوگاتی و رنگ زرد کوپه فانتوم رولزرویس رنگ، زرد F430 فراری مشکی،

 خوش لیست در 1979 سال در را وی Fair Vanity مجله که بود بیژن پوشی شیک و لوکس های برند همین بخاطر بود.

 برخوردار زیادی های نشیب و فراز از قطعا جهان مشهور طراح پاکزاد بیژن زندگینامه. داد قرار خود جهان های ترین پتی

 اطالعاتی موفقیت اساتید زندگی صفحه به ورود با توانید می عزیزان شما کرد. خواهیم بازگو شما برای ادامه در که است

 .کنید کسب موفقیت اساتید مصاحبه و نامه زندگی مورد در را رایگان و کاربردی
 

 نبیژ برند موفقیت داستان و پاکزاد بیژن

 ادینهنه آن در پول خلق و سازی پول فرهنگ خودش گفته به که تهران در ایران ثروتمند های خانواده از یکی در پاکزاد بیژن

 شاهزاده با Rosey Le سوئیسی ثروتمندان مدرسه در و شد فرستاده سوئیس کشور به تحصیل جهت نبیژ آمد. دنیا به بود شده

 وئیسیس مدرسه همین در دنیا بوتیک گرانترین های مشتری از زیادی تعداد حقیقت در شد. همکالسی ریتر پرنس همچون هایی

 توان می کلیش چه به که دریافت و برد پی موفق و مندثروت های آدم سلیقه به محیطی چنین در تحصیل با بیژن شدند. شناسایی

 پس و پرداخت شیمی مهندسی رشته تحصیل به دانشگاه در بیژن کرد. جلب اجناس خرید و سفارش گرفتن برای را آنها نظر

 دامها هب بازاریابی رشته در سپس و پرداخت گال سنت شهر در میلز دانشگاه در لباس طراحی رشته در التحصیلی فارغ از

 بوتیک اولین بیژن کرد. دایر میالن شهر اطراف در گالری یک بازارگانی، رشته در تحصیل از قبل بیژن پرداخت. تحصیل

 نیکوال یا یج سسیل نام به بوتیکی سپس بیژن کرد. تاسیس تهران در را پاکزاد بیژن صورتی پلنگ بوتیک نام به ایران مدرن

 آمریکا کشور به سالگی 29 سن در سپس بود.پاکزاد ایران ثروتمندان و سلطنتی نخاندا خرید محل که کرد افتتاح بالزی

 پاکزاد بیژن. کرد افتتاح را است ای مدیترانه سبک به کاخ یک واقع در که دنیا بوتیک گرانترین بعد سال 3 و کرد مهاجرت

 به و ردهک طی را ترقی های پله خواهند می که باشد کسانی برای خوبی بسیار الگوی تواند می بیژن برند موفقیت داستان و

 رسید. االییب جایگاه به بتوان تا کرد برداری الگو ها آن از و کرد پیدا را موفق افراد متد و فکری شیوه باید برسند. موفقیت

  .یدوش موفق او فکری نظام از پیروی با توانید می هم شما قطعا پس شود موفق است توانسته جهان گوشه یک در کسی اگر
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 نبیژ برند خالق و جدید مدیر

 حرفه رتبصو داشت عهده بر آنرا محصوالت طراحی شخصا   که هیلز بورلی در دنیا بوتیک گرانترین افتتاح با پاکزاد بیژن

 می ارائه خود سرشناس مشتریان به ادکلن و عطر لباس، عمدتا   فروشگاه این در بیژن کرد. آغاز را خود کار جهانی و ای

 خالقیت و ثروتمندان قعالی و زندگی سبک از ارزشمندش تجربیات کنار در پاکزاد بیژن علمی آگاهی و تحصیالت دهد.

 هعالو او خاص بسیار های طراحی ساخت. چندان دو را بیژن شهرت که شد جذابی محصوالت تولید باعث فردش، به منحصر

 بوش دبلیو جرج اوباما، باراک چون مشهوری افراد شد باعث داشت همراه به وی برای را زیادی موفقیت و ثروت اینکه بر

 مایکل کروز، تام هاپکینز، آنتونی بلر، تونی پوتین، والدمیر شوارتزینگر، آرنولد برونئی، ثروتمند سلطان ریگان، رونالد پسر،

 یک کسی هر برای معموال   او بود، شناس فرصت و باهوش بسیار انسان یک پاکزاد بیژن. شوند او مشتریان از … و جردن

 شهرتی از دارند که متفاوتی هایی بسته و شرقی رایحه لدلی به بیژن عطرهای کرد. می تولید متفاوت ای رایحه با خاص عطر

 تا عطرهاست همین دالری میلیون 100 فروش و تولید از پاکزاد بیژن ثروت از ای عمده هستند.بخش برخوردار جهانی

 یاه کارخانه از پاکزاد بیژن کرد. طی را طوالنی و نشیب و فراز پر مسیر یک بیژن عطر تولید ماشین. و لباس طراحی

 مردانه، عطر یک باره در زن ها 100 با و کرد بررسی را عطر شیشه مدل بار 800 از بیش و بازدید زیادی سازی کریستال

 اسکار جایزه دریافت باعث طوالنی مسیر ادامه و پیگیری همین شود. دریافت آنها حس تا شد مصاحبه کاریزماتیک و بو خوش

 .شد پاکزاد بیژن توسط 1988 سال در عطر

 

 دپاکزا بیژن فرزندان

 است دانیال نام به دختری صاحب بود شده آشنا اروپا در ایشان با که سیگی اولش همسر از کرد. ازدواج بار 2  پاکزاد بیژن

 زنانه لباس و مد سرشناس طراحان فهرست در حاضر حال در دانیال کند. می فعالیت مد و طراحی زمینه در بیژن مثل که

 و الکساندرا نام به دختری فرزند، 2 صاحب هایاکاوا تریسی با خود دوم ازدواج از بیژن رود. می شمار به آمریکا کشور

 همراه به کم سنین همان از نیکالس کنند. می دنبال را وی راه 3 هر پاکزاد بیژن فرزندان که باشد می نیکوالس نام به پسری

 ار طراحی و فروش متد تمام اون از کرد سعی و بود پدر ارکن در همواره نیز و شد کار به مشغول بیژن فروشگاه در پدرش

  باشد. پدر برای خوبی جایگزین بتواند بعدها تا بگیرد یاد

 

 یپایان سخن و پاکزاد بیژن

 از پاکزاد بیژن. درآوردیم نگارش به مقاله این در را پاکزاد بیژن مرگ علت و جهان مشهور طراح پاکزاد بیژن زندگینامه

 اکزادپ بیژن موفقیت در مختلفی عوامل کرد. طی هیلز بورلی تا تهران از را موفقیت راه که است آمریکایی ایرانی مهاجران

 مشتری جذب در وی باالی هوش و پیگیری و کوشی سخت موفقیت، خواستن چون عوامل هستند. دخیل جهان مشهور طراح

 مصرف به میل اصال ولی بود ثروتمند ای خانواده از اینکه با پاکزاد بیژن. شود تبدیل جهانی برند یک به بیژن تا شد باعث

 مندانثروت با دیدار و زندگی کرد. خود کار و کسب ایجاد و فعالیت به شروع کودکی همان از و نداشت گذرانی خوش و گرایی

 عاالنهف حضور ادگیری،ی مطالعه، با جز دانش و داشت باالیی دانش باید موفقیت برای که بود آموخته وی به سوئیس در جهان

 و القیتخ ثروتمندان، مدرسه در تحصیل با بیژن آید. نمی بدست فناوری و علم بزرگان با دیدار و المللی بین های عرصه در

 نبیژ سرانجام باشد. افراد این شان خور در که بدهد ارائه فرد به منحصر خدماتی چطور اینکه و گرفت یاد را بودن خاص



 

 

 نآخری تا داشت دوست که همانطور هیلز بورلی در خود فروشگاه در مغزی سکته اثر بر سالگی 67 در 9013 سال در پاکزاد

 شتبزرگدا مراسم آن از بعد و شد برگزار شکوه با بسیار پاکزاد بیژن خاکسپاری مراسم. کرد فوت باشد، کار به مشغول لحظه

 از انیفراو تسلیت های پیام شد. داشته گرامی معروفی تمندانثرو و مشاهیر حضور با آمریکا در کالیفرنیا دانشگاه در وی

 ماش شد. قرائت مراسم این در معروف ثروتمندان از بسیاری و پهلوی فرح آمریکا، وقت جمهور رئیس چون سرشناسی افراد

 .نمایید بیان را خود نظرات و سواالت گفتگو تاقا قسمت در توانید می پور ملک موفقیت سایت همیشگی همراهان
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