
FOR IMMEDIATE RELEASE 

TOM FORD TO DRESS JAMES BOND IN NO TIME TO DIE  

LONDON, ENGLAND – March 2nd, 2020 - It was announced today that TOM FORD has dressed James 
Bond in the upcoming action adventure, No Time To Die. Produced by EON Productions, directed by Cary 
Joji Fukunaga, and starring Daniel Craig as the legendary secret agent 007, the film is in cinemas globally 
from 2 April 2020 in the U.K. This is the fourth consecutive time that Ford has dressed Daniel Craig as the 
iconic character of James Bond. 

TOM FORD worked closely with Costume Designer Suttirat Anne Larlarb to provide Made-toMeasure 
tailored clothing and casual wear including eveningwear, suits, shirts, silk accessories and denim for the 
James Bond character. TOM FORD menswear is all tailor-made in Italy, and is characterized by its elegant 
cut, exclusive fabrics and hand-finished details. For the first time TOM FORD is also pleased to have 
dressed the new female character Nomi, played by Lashana Lynch, with select tailor-made jackets, tops and 
accessories including TOM FORD eyewear, all hand made in Italy. 

Tom Ford, CEO and Creative Director of the eponymous brand, has commented: “I could not be happier to 
be dressing Daniel Craig as James Bond again in the upcoming film, No Time To Die. James Bond 
epitomizes the TOM FORD man in his elegance, style and love of luxury. It is an honor to move forward 
with this iconic character.” 

EDITOR’S NOTES: No Time To Die is in cinemas globally from 2 April 2020 in the U.K. through Universal 
Pictures International and in the U.S on April 10, from MGM via their United Artists Releasing banner. 

  

SYNOPSIS: In No Time To Die, Bond has left active service and is enjoying a tranquil life in Jamaica. His 
peace is short-lived when his old friend Felix Leiter from the CIA turns up asking for help. The mission to 
rescue a kidnapped scientist turns out to be far more treacherous than expected, leading Bond onto the trail 
of a mysterious villain armed with dangerous new technology. 

  

ABOUT TOM FORD: In April 2005, Tom Ford announced the creation of the TOM FORD brand. Ford was 
joined in this venture by former Gucci Group President and Chief Executive Officer Domenico De Sole, who 
serves as Chairman of the company. In that same year, Ford announced his partnership with Marcolin Group 
to produce and distribute optical frames and sunglasses, as well as an alliance with Estee Lauder to create the 
TOM FORD beauty brand. In April 2007, his first directly owned flagship store opened in New York at 845 
Madison Avenue and coincided with the debut of the TOM FORD menswear and accessory collection. In 
September 2010, during an intimate presentation at his Madison Avenue flagship, Ford presented his much 
anticipated womenswear collection. Presently there are over 100 freestanding TOM FORD stores and shop-
in-shops in locations such as: London, Milan, Zurich, Munich, Rome, New York, Toronto, Beverly Hills, 
Puerto Banus, Moscow, Osaka, Atlanta, Las Vegas, Baku, Dubai, Tokyo, Seoul, Montreal, San Francisco, 
Beirut, Hong Kong, Shanghai, New Dehli, Macau, Chengdu, Xian, Beijing and Sydney.  



ABOUT EON PRODUCTIONS EON: Productions Limited and Danjaq LLC are wholly owned and 
controlled by the Broccoli/ Wilson family. Danjaq is the US based company that co-owns, with Metro 
Goldwyn Mayer Studios, the copyright in the existing James Bond films and controls the right to produce 
future James Bond films. EON Productions, an affiliate of Danjaq, is the UK based production company that 
has made the James Bond films since 1962 and together with Danjaq controls all worldwide merchandising. 
The twenty-fifth 007 film is currently in post-production. For more information, visit: www.007.com  

  

ABOUT METRO GOLDWYN MAYER: Metro Goldwyn Mayer is a leading entertainment company 
focused on the production and global distribution of film and television content. The company owns one of 
the world’s deepest libraries of premium film and television content.  In addition, MGM has investments in 
domestic and international television channels and is the majority owner of and distributor for United Artists 
Media Group (UAMG). For more information, visit: www.mgm.com  

  

ABOUT UNIVERSAL: Universal Pictures International (UPI) is the international marketing and distribution 
division for Universal Pictures. In the United Kingdom, Ireland, Spain, Italy, Germany, Switzerland, the 
Netherlands, France, Russia, Korea, Australia, Mexico, Brazil, Hong Kong, India and China, UPI directly 
markets and distributes movies through its local offices, creating campaigns and release strategies that 
respond to the culture and market behaviour of those territories. In other parts of the world, UPI partners 
with Paramount and Sony in the distribution of all three companies’ films. Universal Pictures is part of 
NBCUniversal, one of the world’s leading media and entertainment companies in the development, 
production, and marketing of entertainment, news, and information to a global audience. NBCUniversal is a 
subsidiary of Comcast Corporation. 

  

ABOUT UNITED ARTISTS: United Artists Releasing, a joint venture between Metro Goldwyn Mayer 
(MGM) and Annapurna Pictures (Annapurna), is a U.S. theatrical releasing company. Built upon the legacy 
of the iconic United Artists motion picture studio, the joint venture provides a home where filmmakers are 
supported by thoughtful approaches to marketing, publicity and distribution. United Artists Releasing offers 
content creators an alternative distribution option outside of the studio system and supports Annapurna and 
MGM’s film slates as well as the films of thirdparty filmmakers.  

http://www.007.com
http://www.mgm.com
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For TOM FORD related enquiries please contact: 

ASHLEY CALANDRA VICE PRESIDENT OF GLOBAL PR & COMMUNICATIONS 

ACALANDRA@TOMFORDINTERNATIONAL.COM  

TAYLOR ANGARELLA PUBLIC RELATIONS ASSOCIATE 
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للنشر الفوري 

جیمس بوند یرتدي من توم فورد في فیلم نو تایم تو داي 

لندن، انجلترا — الثاني من مارس، ٢٠٢٠ – أُعلن اليوم بأن توم فورد قام بتنسيق أزياء جيمس بوند في فيلم اآلكشن واإلثارة، 

 نو تایم تو داي. المنتج من قبل إیون لإلنتاج، للمخرج كاري جوجي فوكروناغا، ببطولة النجم دانییل كریغ بدور العمیل السري

 األسطوري ٠٠٧، سیعرض الفیلم عالمیًا في دور السینما اعتباًرا من ٢ أبریل، ٢٠٢٠ في المملكة المتحدة. وھذة المرة الرابعة على

 .التوالي التي یرتدي فیھا دانییل كریغ توم فورد لشخصیة جیمس بوند

 ،عمل توم فورد مع مصممة األزیاء سوتیرات آن الرالرب لتقدیم تصامیم دقیقة حسب المقاییس، تتضمن أزیاء المساء، البدالت

 القمصان، االكسسوارات الحریریة، والدنیم لشخصیة جیمس بوند. جمیع أزیاء توم فورد الرجالیة مصممة خصیًصا في إیطالیا،

 وتتمیز بقصاتھا األنیقة، أقمشتھا الحصریة، واللمسات األخیرة الیدویة للتفاصیل. وللمرة األولى توم فورد یفتخر بتنسیق أزیاء

 الشخصیة الجدیدة، نایومي، والتي تلعب دورھا الممثلة الشانا لینش، من السترات المختارة والمصنعة خصیًصا، القمصان،

 .واالكسسوارات تتضمن نظارات توم فورد، وجمیعھا مصنعة یدویًا في إیطالیا

 توم فورد، الرئیس التنفیذي والرئیس اإلبداعي لعالمتھ، علّق قائًال؛ أنني مسرور جّدا لتنسیقي أزیاء دانییل كریغ لشخصیة جیمس

 بوند مرة أخرى في الفیلم القادم لھ، نو تایم تو داي. یمثل جیمس بوند رجل توم فورد بأناقتھ وتألقھ وحبھ للفخامة. وإنھ لشرف

 .المضي قدًما بھذة الشخصیة الممیزة

 مالحظات المدقق: سیعرض فیلم نو تایم تو داي في دور السینما عالمیًا اعتباًرا من ٢ أبریل، ٢٠٢٠ في المملكة المتحدة من

 یونیفیرسال بیكتشرز انترناشونال وفي الوالیات المتحدة اعتباًرا من ١٠ أبریل ٢٠٢٠، من قِبل إم جي إم من خالل الفتة یونایتد

 آرتیستس ریلیسنغ

 خالصة فیلم نو تایم تو دایم ھي؛ یترك بوند عملھ في الخدمة ویستمتع بحیاة ھادئة في جامایكا. ولكن حیاتھ الھادئة قصیرة

 األمد، فتنتھي عندما یظھر صدیقة القدیم من عملھ في وكالة االستخبارات المركزیة، فیلیكس لیتیر، ویطلب مساعدتھ. وتتطور مھمة

 إنقاذ العالِم المخطوف لتصبح غیر متوقعة، حیث تقود بوند بسلسلة من األحداث الغامضة لشریر مسلح بتكنولوجیا جدیدة وخطیرة.



 حول توم فورد في أبریل ٢٠٢٠، صّرح توم فورد عن إنشاءه لعالمة توم فورد التجاریة. حیث انضم إلى فورد في ھذا المشروع

 رئیس مجموعة غوتشي السابق والمدیر التنفیذي دومینیكو دي سول، الذي یشغل منصب رئیس مجلس إدارة الشركة. وفي ذلك

 العام، أعلن فورد عن شراكتھ مع مجموعة ماركولن إلنتاج وتوزیع اإلطارات البصریة والنظارات الشمسیة، باإلضافة إلى تحالفھ

 مع إستي لودر لصنع عالمة توم فورد للتجمیل. في أبریل ٢٠٠٧، افتتح اول متجر رئیسي لھ في نیویورك في مادیسون آفینو

 ٨٤٥، ووافق ذلك إطالقھ لمجموعة األزیاء الرجالیة واالكسسوارات لتوم فورد. في سبتمبر ٢٠١٠، خالل عرض لھ في مادیسون

 آفنیو الرائد، قدم فورد مجموعتھ المترقبة من األزیاء النسائیة. یوجد حالیًا أكثر من ١٠٠ متجًرا لتوم فورد في المواقع التالیة: لندن،

 میالن، زیورخ، میونخ، روما، نیویورك، تورونتو، بیفیرلي ھیلز، بورتو بانوس، موسكو، أوساكا، أتالنتا، الس فیغاس، باكو،

 .دبي، طوكیو، سول، مونتریال، سان فرانسیسكو، بیروت، ھونغ كونغ، شانغھاي، نیو دیلھي، ماكاو، تشنغدو، شیآن، بكین، وسدني

 .نبذة عن إیون لإلنتاج: شركتا اإلنتاج المحدودة ودانجاك إل إل سي مملوكة بشكل كامل من قبل عائلة بروكلي وویلسون

 دانجاك ھي الشركة الرئیسیة التي تمتلك، بالتشارك مع استودیوھات میترو غولدوین مایر، حقوق الملكیة ألفالم جیمس بوند الحالیة

 وتتحكم باألعمال اإلنتاجیة المستقبلیة ألفالم جیمس بوند. إیون لإلنتاج كشریك لدانجاك، ھي الشركة اإلنتاجیة األساسیة في المملكة

 المتحدة، التي قامت بصنع جمیع أفالم جیمس بوند منذ عام ١٩٦٢، ومًعا ھي ودانجاك یتحكمان بجمیع السلع الترویجیة عالمیًا.

  .والفیلم الخامس والعشرون اآلن قید اإلنتاج.

  www.007.com :ولمزید من المعلومات، زوروا الموقع التالي

 .نبذة عن میترو غولدوین مایر: ھي شركة ترفیھیة رائدة، تركز على اإلنتاج والتوزیع العالمي لألفالم والمحتوى التلفزیوني

 وتمتلك الشركة احد أعمق المكتبات في العالم بمحتوى األفالم والتلفیزیون المتمیز. باإلضافة لذلك، تملك الشركة استثمارات في

  .القنوات المحلیة والدولیة وتعد المالك والموزع لمجموعة یونایتد آرتیستس اإلعالمیة (یو آي إم جي)

  www.mgm.com :ولمزید من المعلومات، زوروا الموقع التالي

 نبذة عن یونیفیرسال: یونیفیرسال بیكتشرز العالمیة (یو بي آي) ھو قسم التسویق والتوزیع لیونیفیرسال بیكتشرز. في المملكة

 ،المتحدة، إسبانیا، إیطالیا، ألمانیا، سویسرا، ھولندا، فرنسا، روسیا، كوریا، استرالیا، المكسیك، البرازیل، ھونغ كونغ، الھند

 والصین. تسوق وتوزع یونیفیرسال بیكتشرز العالمیة األفالم من خالل مكاتبھا المحلیة، بصنع حمالت تسویقیة واطالق
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 استراتیجیات تستجیب لثقافة السوق وسلوك تلك المناطق. وفي مناطق أخرى من العالم، تتعاون یو بي آي مع باراماونت وسوني

 في توزیع أفالم الشركات الثالث. یعد یونیفیرسال بیكتشرز جزء من إن بي سي یونیفیرسال، احد شركات اإلعالم والترفیة الرائدة

 عالمیًا في مجاالت التطویر، اإلنتاج، والتسویق للترفیھ، األخبار، والمعلومات، لجمھور عالمي. إن بي سي یونیفیرسال ھي شركة

 .فرعیة تابعة لشركة كومكاست

 نبذة عن یونایتد آرتیست: یونایتد آرتیست ھي مشروع مشترك بین میترو غولدوین مایر (إم جي إم) وأنابورنا بیكتشرز، وھي   

 شركة إصدارات مسرحیة امریكیة. مبنیة على إرث استیدیوھات یونایتد آرتست للصور المتحركة، حیث یوفر المشروع المشترك

 مكانًا یستقبل فیھ صناع األفالم الدعم المدروس للتسویق والدعایة والتوزیع. وتقدم یونایتد آرتست ریلیسنج لصناع المحتوى خیار

   بدیل للتوزیع خارج نطاق نظام االستدیو والذي بذلك أیًضا یدعم أفالم أنابورنا وإم جي إم وصناع األفالم اآلخرین.



للنشر الفوري 

جیمس بوند یرتدي من توم فورد في فیلم نو تایم تو داي 

لإلستفسارات المتعلقة بتوم فورد، الرجاء التواصل مع   

آشلي كاالندرا، نائب الرئیس للعالقات العامة العالمیة واالتصال 

  ACALANDRA@TOMFORDINTERNATIONAL.COM

تایلور انجاریال، مساعد العالقات العامة 

 TANGARELLA@TOMFORDINTERNATIONAL.COM
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