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بدء التسويق ملعرض 

»الكويت الدولي للقوارب«
أعلنت شركة معرض الكويت الدولي بالتعاون مع شركة 
)Broadcast It( عن فتح باب التسجيل لالشتراك مبعرض 
»الكويت الدولي للقوارب« الذي يقام في الفترة من 21 إلى 
26 أبريل 2015 املقبل بالصالة رقم 6 على أرض املعارض 
مبشرف، مبشاركة أكثر من 16 شركة محلية وكالء مصانع 

وماركات عاملية.
وفي هذا السياق، 
صرح مس����اعد مدير 
التس����ويق واملبيعات 
لدى ش����ركة معرض 
الكويت الدولي خالد 
الهن����دي، بان س����وق 
الق����وارب بالكوي����ت 
يحظ����ى  واملنطق����ة 
باهتمام شريحة كبيرة 
من العمالء أفرادا كانوا 
أو شركات، باعتباره 
نافذة مهمة ملواكبة ما 
يشهده العالم من تقدم 

وتطور مستمر في هذا القطاع احليوي.
وشدد الهندي على أن الكويتيني جبلوا منذ القدم على 
ركوب البحر وشغفوا بارتياده بحكم موقعهم اإلستراتيجي 
على اخلليج العربي وارتباط طبيعة عيشهم به تاريخيا 
مما اثر على منط أعمالهم البحرية التي أبدعوا فيها فيما 
بعد، فاتخذوا من الغ����وص والتجارة البحرية وصناعة 
السفن املتعددة االستخدامات وقوارب النزهة والصيد مهنة 
لهم. وأضاف ان الكويت تعد واحدة من الدول السباقة في 
املنطقة بهذه الصناعة والترويج لها، وعليه فقد قامت شركة 
معرض الكويت الدولي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع 
شركة )Broadcast It(، إلدارة وتنظيم وتسويق »معرض 
الكويت الدولي للقوارب«. وقال الهندي إن املعرض يسعى 
الى استقطاب وجذب أكبر حشد من املهتمني ومن اجلهات 
ذات العالقة في هذا املجال كشركات صناعة وبيع القوارب 
وهيئات السياحة اإلقليمية والدولية املتخصصة وعشاق 
اإلبحار والرحالت الترفيهي����ة، وقوارب الصيد والنزهة 
ورياضة اجلت س����كي والتزلج على املاء، وذلك في سعي 
منها لتطوير املعرض واالرتقاء بنتائجه سواء في مجال عقد 

الصفقات والشراكات أو تبادل اخلبرات بني املختصني.
وأشار إلى تزايد االهتمام في الكويت باليخوت الكبيرة 
احلج����م بنفس درجة اهتمام العمالء في دول املنطقة مبا 
يعكس أهمية السوق احمللية واخلليجية، مشددا على أن 
هذا املعرض يعتبر فرصة لالطالع على مختلف العروض 
ولطرح العديد من الصفقات والشراكات او تبادل اخلبرات 
بني املختصني من هواة الرياضات البحرية وتوفير أشهر 
الطرز لعمالئها، حيث حتظى إقام����ة مثل هذه املعارض 
باستجابة وإقبال يشير إلى توجه واهتمام قوي من جانب 
هؤالء العمالء نحو اقتناء اليخوت الكبيرة احلجم من فئة 
السوبر العاملية التي تتجاوز أطوالها الفئات العادية وتصل 
إلى 30 مترا، والتي تأتي تزامنا مع التوس����ع في إنش����اء 
املراسي وازدهار صناعة اليخوت البحرية واليخوت السوبر 
العاملية في األسواق احمللية واخلليجية خالل السنوات 
األخيرة، حيث حترص هذه الش����ركات على توفير الدعم 

الكامل لعمالئها في مجال الدعم الفني والصيانة.
كما أشار إلى ان املعرض يضم مجموعة من الفعاليات 
واألنش����طة املصاحبة التي يشارك بها كبار الشخصيات 
والتي تلقي الضوء على املنتج����ات املتنوعة واخلدمات 
املتميزة اجلاذبة للجمهور، إضافة الى عروض التسويق 
التنافس����ية القتناص املزيد من العمالء وهواة مثل هذه 

الرياضة البحرية.

خالد الهندي

»Ooredoo« و»تيليفونيكا« توقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية
of scale واخلبرة الواسعة التي 
تتمتع بها تيليفونيكا في مجال 
مركزية املشتريات. وسيكون 
اله����دف من ه����ذا التعاون هو 
تخفيض تكاليف مش����تريات 
ش����ركات Ooredoo من بعض 
مستلزمات الشبكات واملعدات 
اخلاصة بالعمالء. وستسعى 
كل من Ooredoo وتيليفونيكا 
لتنسيق بعض عمليات الشراء 
الكاملة، بحيث تشمل املطابقة 
الفني����ة للمواصفات، واختيار 
املزودين والعم����ل على إجراء 

مفاوض����ات الش����راء في وقت 
 Ooredoo واحد.  كما ستتعاون
وتيليفونيكا في مجاالت أخرى 
من األعمال حتت إطار برنامج 
الشركاء، مثل توحيد املواقف 
فيما يتعلق باملشاريع التقنية 
املهمة، وتوحيد طريقة مخاطبة 
العمالء متعددي اجلنسية فيما 
يتعلق بخدمات االتصاالت من 
جهاز جلهاز آخر M2M، وخدمات 
االتص����االت اجلوال����ة املدارة، 
البيان����ات، وتطوير  وخدمات 
وبرام����ج تدري����ب املوظفني، 

واملبيعات الدولية للشركات، 
وعدد آخر من املجاالت. 

ومن املتوقع أن تسهم هذه 
الشراكة في تعزيز مكانة كلتا 
التي  النواحي  املجموعتني في 
مت االتفاق عليها، باإلضافة إلى 
 Ooredoo تس����ريع ما تقوم به
من توحيد لعملياتها باعتبارها 
مجموعة دولية، وذلك من خالل 
االستفادة من خبرة تيليفونيكا 
في تنس����يق عملياتها في دول 
مختلفة وتنمية أوجه التشابه 

في األعمال واالستفادة منها.

وافقت املجموعتان على العمل 
معا لالستفادة من أوجه التشابه 
بينهما في مجال املشتريات والذي 
يعتبر مجاال رئيسيا للتعاون 
بينهما. وستبذل املجموعتان 
جهودهما لالستفادة من توفير 
األموال نتيجة لتوسع شركاتهما 
 economies في عمليات الشراء

وقع����ت Ooredoo اتفاقي����ة 
شراكة إستراتيجية مع شركة 
تيليفونيكا اإلسبانية التي تعتبر 
إحدى كبرى شركات االتصاالت 
في العالم من ناحية عدد األسواق 
التي تقدم خدماتها فيها وعدد 
عمالئها. وكنتيجة للتوقيع على 
 Ooredoo هذه االتفاقية، تنضم
إلى برنامج شركاء تيليفونيكا، 
الذي يتيح ملش����غلي خدمات 
االتصاالت من العمل املشترك 
واالستفادة من خبرة ومعرفة 
وحجم شركة تيليفونيكا. فقد 

ينطلق في 24 اجلاري مبشرف

أطياب اخلزامى ترعى معرض العطور وأدوات التجميل
مؤكدا استمرار شركته كعادتها 
على تقدمي األفضل لنيل رضا 
عمالئها باطالعهم على آخر ما 
استجد من عطورات وخلطات 
ومنه����ا على س����بيل املثال ال 
احلصر مجموع����ة من أفضل 
عطوراتها للع����ام 2015 والتي 
تشمل مجموعة عطور اورينت 
التي تأتي في صندوق جلدي 
جميل يحتوي على 3 عبوات 
زجاجي����ة فاخرة 50 مل بخاخ 
وحتمل عبقا مميزا من مزيج 
ما ب����ني العطورات الش����رقية 
والغربية تناسب الربيع وفصل 

الصيف.

بدقة اختياراتها لكل ما يتعلق 
بالعط����ر املط����روح ابتداء من 
تصميم شكل ونوعية العبوة 
او الزجاجة املعبأ فيها العطر 
الى ان نصل  البخاخ  ونوعية 
الى تغليف العطر بأرقى املواد 
ليصبح لكل عطر ش����خصيته 
املستقلة بإضفاء ملسة من الذوق 
حتمل توقيعه كعطر فريد، كما 
حترص »اطياب اخلزامى« على 
أن تكون نوعية املواد املستخدمة 
في تركيب العطور مواد آمنة 
طبيا غير ضارة بجسم اإلنسان 

عامة وباجللد بشكل خاص.
واختتم هشام العامر حديثه، 

ولفت العامر الى ان الهدف من 
رعايتنا للمعرض يأتي استمرارا 
لنه����ج التواصل م����ع عمالئنا 
من مختلف اجلنسيات وتعد 
مش����اركتنا في هذه التظاهرة 
الكبي����رة املتخصصة في عالم 
العطور إحدى وسائل الترويج 
إلبراز وتقدمي منتجات »مجموعة 
اطياب اخلزامى« للعطور، حيث 
ان الشركة تستعرض انتاجها 
من العطورات الشرقية والغربية 
ذات الروح الفرنسية الى جانب 
العطورات املشتركة التي متثل 
مزيجا بني الش����رقي والغربي 
ومتيزها عن غيرها من الشركات 

اطياب اخلزامى« من الشركات 
التي اعتادت على املشاركة منذ 
انطالق الدورة األولى ملعرض 
العطور والتجميل والتي جنحت 
في جذب زبائنها الى جناحها 
باملعرض وهي تقف في مقدمة 

الشركات الراعية للحدث.
ولقد أبدى صاحب الشركة 
ومديرها العام هش����ام العامر 
حرصه الكبير على املش����اركة 
مبعارض شركة معرض الكويت 
الدول����ي لالس����تفادة من زخم 
معارضها وليتس����نى عرض 
منتجاتن����ا فيها خ����الل فترة 

أقامتها. 

أعلن����ت »مجموعة اطياب 
اخلزامى« عن رعايتها ملعرض 
العط����ور وأدوات التجميل في 
دورته اجلديدة لهذا املوس����م 
والذي تقيمه وتنظمه ش����ركة 
مع����رض الكوي����ت الدولي في 
الصال����ة 5، 6، 7 عل����ى ارض 
املعارض الدولية مبشرف، في 
الفترة م����ن 24 مارس اجلاري 
ويس����تمر حتى 4 ابريل 2015 
الش����هر الق����ادم.  وتأتي هذه 
املشاركة وس����ط نخبة مميزة 
من ش����ركات العطور والطيب 
ووكالء املاركات العاملية محليا 
وإقليميا، حيث تعد »مجموعة 

هشام العامر

أقامت حفلها السنوي.. وأجرت السحب على سيارة دودج تشارجر 2014 و5 دراجات رباعية

»جولدن جيت« تطلق »رويال العقارية« للعمل بنظام الصكوك وبعائد شهري
كانت عبارة عن سيارة دودج 
تشارجر موديل 2014 محمد 
هادي جمعان املطيري، فيما 
فاز باجلوائز اخلمس األخرى 
التي كانت عبارة عن دراجة 
رباعية مودي���ل 2014 كل من 
مرمي خالد حمد، هبة يعقوب 
محمد العن���زي، جمال محمد 
صادق، مالك عبداهلل املطيري 
وعلي بدر يوسف، فيما حل في 
االحتياطي كل من مساعد محمد 
الكندري وعبدالعزيز عباس 

محمد وفيصل سالم.

الشركة مش���اريع في كل من 
تركيا ومصر ولبنان واسبانيا 
وإيطاليا واالمارات، فيما من 
املقرر أن تتوس���ع الش���ركة 
لتغطي دوال أخرى في كل من 
أوروبا وآسيا، السيما في ظل 
مدى أهمية الصكوك اإلسالمية 
والعوائد الشهرية التي ستقوم 

بتوزيعها.
وفي نهاي���ة احلفل جرى 
السحب على الكوبونات التي 
بحوزة عمالء الشركة، حيث 
فاز باجلائ���زة الكبرى والتي 

ملجموعة »جولدن جيت« معتز 
السيسي كلمة في بداية احلفل 
رحب فيها بالعمالء ووعدهم 
مبواصلة اخلدمات التي تقدمها 
الش���ركة والت���ي تصب في 
صاحلهم، مؤكدا أن »جولدن 
جيت« ستواصل تقدمي املفاجآت 

السارة لعمالئها في كل عام.
وانتهز السيس���ي احلفل 
لإلع���الن عن إطالق ش���ركة 
رويال العقاري���ة التي تعمل 
بنظام الصكوك اإلس���المية 
وبعائد شهري، حيث متتلك 

أقامت مجموعة ش���ركات 
جولدن جيت أمس األول حفلها 
الس���نوي في فندق جميرا � 
املسيلة بحضور مندوب وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
اش���كناني وعدد م���ن عمالء 
الش���ركة الكرام، حيث جرى 
خالل احلفل الس���حب على 6 
جوائز قيمة عبارة عن »سيارة 
دودج تشارجر وخمس دراجات 
رباعية« فاز بها أصحاب احلظ 

السعيد.
التنفيذي  الرئيس  معتز السيسي ومندوب وزارة التجارة أثناء السحبوألقى 


