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»شمال اخلليج« تطلق عرض استرجاع نقدي 

حتى  5 آالف دوالر لدى شراء سيارة هيونداي 2015
هيون����داي  اعت����ادت 
»ش����مال اخللي����ج« إطالق 
الع����روض احلصرية  أرقى 
التي  التسويقية  واحلمالت 
تلي����ق بعمالئه����ا األوفياء 
ومحبي سيارات هيونداي ذات 
االعتمادية الطويلة، وتأكيدا 
على اهتمامه����ا بهم وحتت 
الش����عار التسويقي »اقبض 
نقدا«، أطلقت »شمال اخلليج« 
مؤخرا عرضها االستثنائي 
الذي يحصل مبوجبه العميل 
لدى ش����رائه أي سيارة من 
مجموعة مميزة تضم أحدث 
طرازات س����يارات هيونداي 
2015 على مبلغ نقدي تصل 

قيمته لغاية 5000 دوالر.
ويأت����ي ه����ذا الع����رض 
إل����ى جان����ب  االس����تثنائي 
املزايا اخلاصة التي متنحها 
هيون����داي لعمالئها عند كل 
ش����راء انطالقا م����ن ثقتها 
العميقة مبنتجاتها، وتشمل 
التأمني ضد الغير وتسجيل 
املرور مجانا، عروض صيانة 
تنافسية وكفالة مدى احلياة 
العميل(. هذا  )حسب رغبة 
فضال عن األس����عار املميزة 
واملخفضة واألقساط السهلة 
التي متنحها شركة »شمال 
اخلليج« بالتعاون مع البنوك 

والشركات االئتمانية. 
وتعليقا على هذا العرض 
الذي يستمر من 26 أغسطس 
ولغاية 29 سبتمبر 2014، قال 
املدير العام التنفيذي لشركة 
شمال اخلليج التجارية رائد 
ترجمان: يسر هيونداي أن 
تطلق عرضا به����ذا احلجم 
تقديرا لوالء عمالئنا وإلتاحة 
فرصة الربح النقدي ألي عميل 
يشتري سيارة هيونداي، كما 
نأمل أن نستمر في تقدمي أحدث 
العروض واألفكار املميزة التي 
العمالء  تس����تقطب اهتمام 

وتناسب متطلباتهم. 
كما تطرح »شمال اخلليج« 
بش����كل دوري باقة متجددة 
من العروض التجارية بهدف 
إرضاء العمالء ومنحهم فرصة 
المتالك هيونداي بأس����عار 
مميزة وأقساط سهلة، وأيضا 
بهدف املس����اهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« 
كس����يارة ناجح����ة وعالمة 
جتارية اس����تطاعت بوقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
الس����يارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلس����فة »هيونداي« 
التي تض����ع حاجات العمالء 
عل����ى رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

لقطة جماعية للموظفني املكرمني

من مجلة »سعودي أوتو«

»فورد فيوجن« حتصد أفضل سيارة لـ 2014

م موظفي حملة »اعتمد وربة« »وربة« يكرِّ

عزز طراز فورد فيوجن 
اجلديد كليا من شعبيته 
املتنامية في منطقة الشرق 
األوس���ط، حي���ث حصد 
جائزة أفضل سيارة للعام 
2014 الت���ي تقدمها مجلة 
»سعودي أوتو« في داللة 
واضح���ة على الثقة التي 
يوليها خبراء الس���يارات 

بهذا الطراز.
وحصلت أحدث سيارة 
سيدان متوسطة احلجم من 
فورد على أعلى النتائج في 
جميع الفئات من التصميم 
العام والراحة والسالمة 
والكفاءة باستهالك الوقود 
التحك���م  إل���ى  وص���وال 
الطريق  واجلدارة عل���ى 
العملية  واألداء واملزاي���ا 
واالبتكارات، وانتهاء برضا 
املناسب  السائق والسعر 

والقيمة مقابل املال.
السياق، قال  وفي هذا 
كاليانا شيفاجنانام، املدير 
التنفيذي ملنطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا 
لدى فورد الشرق األوسط 
وأفريقيا: »نتوجه بجزيل 
الشكر إلى مجلة »سعودي 
أوتو« الرائدة في السيارات 
في الشرق األوسط على 
الذي يؤكد  التك���رمي  هذا 
اجلودة االستثنائية التي 
ميتاز بها ط���راز فيوجن 
واستحس���ان العمالء من 
أرجاء الش���رق األوسط 
للمزايا التي يوفرها. يعتبر 
هذا الطراز جتسيدا واقعيا 
لكل م���ا متثله سياس���ة 
»فورد واحدة«، فهو سيارة 
متوسطة احلجم بتصميم 
اس���تثنائي فريد ومعدل 
اس���تثنائي في االقتصاد 
الوق���ود مع  باس���تهالك 
تقنيات متطورة تس���اعد 
الس���ائقني ك���ي يتمتعوا 
بتجربة قيادة أفضل وأكثر 
سالمة«. وقال: »منذ إطالقه، 
أثب���ت فيوج���ن اجلديد 
كليا جدارت���ه كأحد أبرز 
الطرازات املنافسة في فئة 

جريا على عادته في تشجيع 
وحتفيز موظفيه، أقام بنك وربة 
حفل تكرمي ملوظفي مجموعته 
املصرفي����ة احلائزي����ن املراكز 
األولى في املبيعات خالل النصف 
األول من العام 2014، في حفل 
أقيم في فن����دق اجلميرا وذلك 
تقديرا ألدائهم املميز والتزامهم 
بتأدية املهام املوكلة إليهم وفقا 
ألعلى معايير املهنية والكفاءة، 
ومتاشيا مع توجه بنك وربة 
نحو تعزيز مكانته كمصرف 
إسالمي رائد في سوق املصارف 
اإلسالمية احمللية. وقد حضر 
التكرمي عدنان سلمان السالم، 
رئيس املجموعة املصرفية في 
بنك وربة ومديرو اإلدارات في 
املجموع����ة املصرفية وفريق 
العمل من إدارة الفروع ومركز 
االتصال. وبهذه املناسبة علق 

السيارات متوسطة احلجم 
عل���ى الصعي���د العاملي، 
اللقب فقد  وبحصده لهذا 
أك���د ريادته وش���عبيته 

واسعة النطاق«.
من جانبه، قال بكر أزهر، 
الناش���ر ورئيس التحرير 
في مجلة »سعودي أوتو«: 
»فرض طراز فورد فيوجن 
حضوره وح���از اجلائزة، 
لي���س فقط ألن���ه متكامل 
املواصفات ولكن ألنه يتفرد 
العالية. لقد كان  بجودته 
هناك العديد من الطرازات 
التي نافست بقوة ضمن فئة 
السيارات متوسطة احلجم 
على جائزتنا، لكن فيوجن 
فاقها جميعا. وهنا نتوجه 
إل���ى فورد على  بالتهنئة 
إضافتها ملث���ل هذا الطراز 
الناجح إلى باقة سياراتها 
الرائدة«. وأضاف: »يرتقي 
ه���ذا الط���راز بالتطلعات 
واملزاي���ا املتوقع���ة م���ن 
السيارات ضمن فئته بباقة 
ال مثيل له���ا من التقنيات 
املساعدة للسائق وتصميم 
ديناميكي رائع ومستوى 
عال من االقتصاد باستهالك 
الوقود وجتربة قيادة آسرة، 

الس����يد عدنان السالم بالقول: 
»يحرص بنك وربة على متابعة 
جه����ود العاملني فيه عن كثب 
وعلى اختالف مهامهم، وإبداء 
الكبي����ر جلهودهم،  التقدي����ر 
وبالتال����ي حتفيز فريق العمل 
في البنك وتعزيز عامل املثابرة 
لديهم في سبيل حتقيق املزيد من 
النتائج اإليجابية التي تضاف 
إلى سجل إجنازات ومكتسبات 
بنك ورب����ة«. وتابع: »ونخص 
اليوم بالتكرمي وخالص الشكر 
موظف����ي إدارة الفروع ومركز 
االتصال واملتميزين في املبيعات 
في بنك وربة، والذين انعكس 
أداؤهم املميز على نتائج مبيعات 
البنك للنصف األول من العام 
2014 بالزي����ادة والنم����و من 
خ����الل التركيز على متطلبات 
العمالء وتطبيق أفضل اخلطط 

ما جعله يستحق بكل جدارة 
هذه اجلائزة التي نقدمها كل 
عام بعد اختبارات دقيقة 
وجتارب واس���عة من قبل 
خبرائنا على كل الطرازات 
اجلديدة على مدار العام«.

تنضم جائزة »سعودي 
أوتو« إل���ى قائمة طويلة 
من التكرميات التي حصل 
عليها طراز فورد فيوجن 
منذ إطالقه في العام 2012 
مبا يش���مل جائ���زة أهم 
س���يارات اإلنت���اج خالل 
معرض أميركا الشمالية 
الدولي للس���يارات 2012، 
وجائزة أفضل سيارة في 
معرض أميركا الشمالية 
الدولي للس���يارات 2012، 
وجائ���زة أفض���ل تقنية 
في سيارة خالل معرض 
التكنولوجيا املتخصصة 
باإللكترونيات االستهالكية 
»سي إي إس« 2012، وجائزة 
أفضل س���يارة متوسطة 
احلجم مقابل املال لعامي 
2012 و2013 من »يو إس 
نيوز آند وورلد ريبورت«، 
وقائمة »كيلي بلو بوك« 
ألفضل 10 سيارات عائلية 

للعام 2013.

التي  التس����ويقية للمنتجات 
يقدمها البنك، مما يدل على أن 
»وربة« ينتهج املسار الصحيح 
نحو الهدف الرئيسي الذي أنشئ 
على أساسه وهو أن يصبح في 
فترة قياسية االختيار األفضل 
للعمالء«. وأضاف: »كما نفخر 
بالقول إن مهنية موظفي إدارة 
الفروع ومركز االتصال في بنك 
وربة وكفاءتهم ساهمت بشكل 
كبير في إجناح حملة »اعتمد 
وربة.. حول راتبك« والهادفة 
إلى استقطاب وحتويل الراتب 
إل����ى البنك، وإفس����اح املجال 
أمام العمالء لالستفادة من كل 
املنتجات واخلدمات التي يقدمها 
واملتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية. مما عزز حضور بنك 
وربة ورسخ تواجده في السوق 

احمللي«.

حامت يوسف 

»هومز العقارية« تطلق مشاريع تركية في معرض العقارات
أعلنت شركة هومز العقارية 
عن مش����اركتها ف����ي معرض 
العق����ارات الكويتية والدولية 
من تنظيم شركة اكسبو سيتي 
لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خ����الل الفترة م����ن 22 إلى 25 
س����بتمبر املقب����ل ف����ي فندق 

الريجنسي.
وق����ال املدي����ر الع����ام في 
الشركة حامت يوسف ان السوق 
الكويتي شهد طفرة ملحوظة 
في الشركات التي تسوق العقار 
التركي خالل الفترة األخيرة، 
وبات هناك تنوع كبير لنوعية 
العقارات التي يتم عرضها في 

السوق.
وأض����اف »دائما ما ننصح 

به عمالءنا الراغبني في الشراء 
باختيار املواقع املرغوبة، وذلك 
حتى يتمكنوا فيما بعد من إعادة 
البيع بش����كل أسرع وحتقيق 
عائد مجز، السيما أن األغلبية 

تشتري بغرض االستثمار«.
ولفت يوسف إلى أن الشركة 
ف����ي املع����رض حتت ش����عار 
»نحن هنا خلدمتك«، وستقدم 
مجموعة من املش����اريع ذات 
الطابع االستثماري املضمون، 
ومن ابرز املشاريع هو مشروع 
باسطنبول األوروبية في تركيا 
وهو جاهز للتس����ليم الفوري 
ويتمتع بضمان تاجير الوحدة 
للعمي����ل بعائد س����نوي %8 

منصوص عليها في العقد.

الش����ركة  إلى أن  وأش����ار 
الس����مة  بنف����س  س����تطرح 
االستثمارية مشروعا باململكة 
املتحدة )بريطانيا( وهو عبارة 
عن شقق وڤلل فخمة مبدينة 
مانشس����تر بعائد سنوي %8 
مضمون ومنصوص عليه في 

العقد أيضا.
وب����ني أن الش����ركة تتميز 
بتقدمي اكثر من مشروع سكني 
وسياحي بالعديد من مدن تركيا 
مث����ل اس����طنبول وطرابزون 
وكوشا داسي وبورصة، وتتميز 
هذه املشاريع بأنها تستهدف 
العمالء  الكبرى من  الشريحة 
الذين يس����عون لشراء افضل 

الشقق بأفضل األسعار.

فاز 17 من عمالء بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( 
بجوائ����ز مالي����ة قّيم����ة 
تتراوح بني 3000 دوالر 
كحد أقص����ى، و500 كحد 
أدنى في الس����حب الرابع 
حلملة »استمتع بصيفك 
واربح لغاي����ة 300 ألف 
دوالر« وذلك الستخدامهم 
بطاقات »بيتك« االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي في 
مشترياتهم داخل وخارج 
الكوي����ت، وق����د مت إيداع 
قيمة مبل����غ اجلائزة في 

حساباتهم.
والفائ����زون هم: خالد 
فوزي السنان، حصة فوزي 
حسن، اسيل حمود احلمود، 
العازمي،  ناصر عبداهلل 
عادل بريسم بني طرف، 
وسمية عبداهلل الرشيدي، 
دينا عبدالعزيز البلوشي، 
شيخة خالد الفودري، دينا 
داود السهلي، فواز يعقوب 

اللطيف  العلي، بدر عبد 
العبي����د، اس����ماء مفلح 
العازمي، شيخة مرزوق 
اجلويسري، مرزوقة عبد 
اله����ادي النجدي، غنيمة 
العم����ران، وفاء  ش����هاب 
يونس اجلوهر، فهد بجاد 

سفران. 

وتتيح حملة »استمتع 
بصيفك واربح لغاية 300 
ألف دوالر«، والتي تستمر 
حتى نهاية شهر سبتمبر، 
لعمالء »بيتك« فرصة ربح 
قيمة مشترياتهم بحد أدنى 
500 دوالر وبح����د أقصى 
3000 دوالر مقاب����ل كل 
10 دنانير ينفقها العميل 
باستخدام بطاقات »بيتك« 
االئتمانية أو مسبقة الدفع 
الكويت،  داخل وخ����ارج 
وكذلك من خالل بطاقات 
الس����حب اآلل����ي خ����ارج 
الكويت فقط، وذلك خالل 

فترة احلملة.
وتأتي احلملة استمرارا 
التي  املمي����زة  للعروض 
يقدمها »بيتك« لعمالئه من 
حملة البطاقات املتنوعة، 
وخلق طابع فريد ومميز 
جلميع بطاق����ات »بيتك« 
الت����ي تقدم دائم����ا قيمة 

مضافة حلاملها.

»بيتك«: 17 فائزاً لسحب »البطاقات«

أزهر: طراز فورد 
فيوجن متكامل 

املواصفات ويتفرد 
بجودته العالية


