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أقامت مؤمتراً صحافياً في موقعها مبجمع األڤنيوز بحضور رئيسها التنفيذي

»إيكيا« احتفلت مبرور 30 عاماً من التألق في قلوب منازل الكويت
اخلاضعة لإلشراف املتواصل. 
وقد تذهلكم حقيقة ان مطعم 
إيكيا قدم أكثر من 45 مليونا 
من كرات اللحم الشهية منذ 

االفتتاح عام 1984. 
اجلدير بالذكر ان املعرض 
األصل����ي ف����ي الكويت كان 
السباق في تشييد أول برج 
يحمل شعار إيكيا حول العالم. 
ومنذ عام 1984، يتم توزيع 
كتالوج إيكيا الفريد واملبتكر 

سنويا في الكويت.
وسلط احلميضي الضوء 
على أهمية التواصل والترابط 
مع املجتم����ع احمللي إليكيا، 
قائال: »منذ انطالقنا عام 1984 
إلى إطالق معرضنا  وذهابا 
اجلديد في األڤنيوز، نشأت 
عالق����ة وطيدة ب����ن أهالي 
الكويت وإيكيا، وقد شاركنا 
العمالء ذكريات  الكثير من 
رائعة في معرضنا األول في 
الش����ويخ. لدينا العديد من 
الزمالء واألصدقاء في إطار 
العمل، م����ن الذين يعملون 
بفخر مع إيكيا على مدى ال� 
30 عاما، ونحن نش����جعهم 
على االستمرار معنا في هذه 
املسيرة الشغوفة لسنوات 

عديدة قادمة«.

والتطوي����ر م����ن اإلعدادات 
املختلفة للغ����رف لنتكيف 
مع متطلبات السوق احمللي 
وليك����ون مبقدورنا توفير 
احللول املناسبة واملعيشة 
املالئ�مة لعمالئنا احمللين«.

ووفق����ا لذلك، غدت إيكيا 
البي����ت الثان����ي للكثير من 
العائالت في الكويت، مبطعم 
مذهل، وكافتيريا راقية وركن 
س����ماالند أللع����اب األطفال 

قائال: »على مر الس����نوات، 
إيكيا مكانتها في  رس����خت 
قلوب اجلمي����ع، العبة دورا 
هاما في توفير كافة حلول 
األث����اث املنزل����ي العملي����ة 
والعالي����ة اجل����ودة ألهالي 
الكوي����ت«. وأضاف: »نحن 
نعمل باس����تمرار على فهم 
احتياجات السوق الكويتي، 
ولذلك نح����ن حاليا بصدد 
جتدي����د املع����رض بأكمل����ه 

وقد أع����ادت إيكيا ترميم 
معرضه����ا األصلي لتفتتحه 
مج����ددا ع����ام 1995، من ثم 
قام����ت بإطالق معرض أكبر 
ف����ي األڤنيوز ع����ام 2007، 
يحتوي على أكثر من ضعف 
الكمية من جتهيزات الغرف 
العصري����ة، حيث زاد العدد 

من 20 إلى 42.
من جهت����ه عل����ق مدير 
معرض إيكيا أحمد احلميضي 

غيره����ا. وكجزء ه����ام من 
قيمن����ا، نعم����ل على وضع 
عنصر االس����تدامة دائما في 
عن االعتب����ار، ومن األمثلة 
أننا نقوم بإعادة  على ذلك: 
التي  الكراتن  تدوير جميع 
نس����تخدمها، وقريبا جدا، 
جميع مصابيح اإلضاءة لدينا 
ستكون بنظام LED، والتي 
تستهلك طاقة أقل مبقدار %80 

من املصابيح التقليدية«.

25 مليون زائر، وسنستمر 
بالترحي����ب بهم لس����نوات 
عديدة قادمة. نفتخر في إيكيا 
بعالقتنا الوطيدة والطويلة 
مع املجتمع الكويتي العزيز. 
من����ذ 1984 وإلى يومنا هذا، 
نواصل دعمنا الدائم ملختلف 
املبادرات وااللتزامات احمللية 
التي تقع في إطار مسؤوليتنا 
االجتماعية، س����واء اجتاه 
أو  املستش����فيات واملدارس 

ندى أبو نصر

الكويت  إيكي����ا  أقام����ت 
مؤمترا صحافيا في موقعها 
في األڤنيوز بحضور الرئيس 
 ،SYH retail التنفيذي لشركة
مارين����و ماجانت����و، ومدير 
معرض إيكيا الكويت، أحمد 
احلميضي، احتفاال باحلدث 
الثالثن  اخلاص بالذك����رى 
إليكيا في الكويت، مسلطن 
الضوء على أهمية مسيرة 30 

عاما من التميز والعطاء.
الكويت منذ  إيكيا  قدمت 
افتتاحها في 24 ابريل 1984، 
التصاميم العصرية،  أروع 
واجل����ودة العالي����ة لألثاث 
املنزلي ف����ي الكويت. وعلى 
مدى ال� 30 عاما، كانت إيكيا 
خير ش����ريك في حياة أهل 
الكويت اليومية، موفرة لهم 
حلوال متكاملة وبأسعار في 

متناول اجلميع. 
وتعليقا على تاريخ إيكيا 
ف����ي الكويت، ق����ال مارينو 
ماجانتو، الرئيس التنفيذي 
لش����ركة SYH retail: »خالل 
ال� 30 عام����ا املاضية، قدمنا 
الزائرين جتربة  لعمالئن����ا 
عائلية ممتع����ة، بأكثر من 

)محمد خلوصي(مدير معرض إيكيا أحمد احلميضي مارينو ماجانتو خالل املؤمتر الصحافي 

خالل املؤمتر الصحافي

فريق عمل إيكيا

نواف باقر ومارينو ماجانتو وأحمد احلميضي واليسا البنديا سوليس مارينو ماجانتو واليسا البنديا سوليس

جانب من احلضور


