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)قاسم باشا( متابعة لڤيديو تعريفي مبراحل تسليم وتسلم سيارات تويوتا 

راحة البال لهم مللكية سيارة 
تويوتا، هذه النتائج توفر لنا 
منصة جيدة للبناء عليها فيما 
يتعلق بتوسيع أدائنا القوي في 
املستقبل مع مجموعة رائعة من 
املركبات التي تعكس ابتكارنا 
واجلودة واملتانة واملصداقية 

املستمرة.
وتاب���ع قائال ف���ي تويوتا 
الس���اير، نحن نس���عى دوما 
لفهم احتياجاتكم ولذلك فاننا 
نقدم لكم سيارات رائدة عامليا 
بافضل املواصفات العاملية وفي 
ذات الوقت لتعزيز أفضل قيمة 
ومزايا لعمالئن���ا فاننا قمنا 
بتعزيز حملتنا »دوم مطمن« 
للتأكي���د أكثر عل���ى التزامنا 
بافضل رعاية وخدمة للعمالء 
به���دف جعل جترب���ة امتالك 
سيارة تويوتا أفضل مما كانت 

عليه يوما. 
وختم قائ���ال: رضا عمالء 
مجموعة الس���اير ه���و دوما 
أساس جميع عالقاتنا وتعاملنا 
مع عمالئن���ا املدعومة بجهود 
يومية حثيثة من قبل موظفي 
خدمة عمالئنا، هذا هو السبب 
الذي يدفع عمالءنا  الرئيسي 
لشراء سياراتنا وتكرار جتربة 

شراء سيارات تويوتا. 

لتقدمي أقصى قدر من الراحة 
لعمالئنا. 

مع الساير وتويوتا بامكانك 
دوما أن تطمئن جتاه منتجات 
ذات مستوى عاملي وخدمات 
ممتازة وخدمة عمالء ال نظير 

لها. 
من جانبه حتدث مسعود 
وهبة مدير عام مبيعات تويوتا 
بإيجاز عن منو مبيعات تويوتا، 
قائال: لقد شهدت مبيعات تويوتا 
منوا متوازنا عبر مجموعتها 
املتنوعة من سيارات السيدان 
والدفع الرباعي والش���احنات 
الصغيرة »بيك اب« محافظة 
بذلك على موقعها الريادي في 

املنطقة. 
إن النمو الثابت في املبيعات 
خالل العام 2014 يؤيد جناح 
توجه تصاميم تويوتا اجلديدة 
من ناحية تطوي���ر منتجات 
أكثر عاطفي���ة لتتواصل مع 

العمالء. 
تويوت���ا ملتزم���ة بصنع 
Waku- مركبات »واكو دوكي
Doki« وترجم���ة هذه العبارة 
هي »مركب���ات قيادتها مثيرة 
وممتعة«، هذا االمر أدى بدوره 
إلى نقلة نوعية كبرى في مجال 
رضا العمالء ف���ي حني تقدم 

تق���دمي خدمات موثوقة وذلك 
من خالل سلسلة مراكز ما بعد 
البيع املنتش���رة في الكويت، 
وبالطبع فإن مركبات تويوتا 
معروف���ة جيدا مبا توفره من 
أفض���ل توليفة ف���ي اجلودة 
والتكنولوجيا واملتانة وأعلى 
البي���ع ومجموعة  قيمة عند 
منتجات تناسب جميع االذواق 
واالحتياج���ات واملتطلب���ات 
اخلاص���ة بالعمالء، باالضافة 
أقل نسبة مشاكل وأعلى  إلى 
اقتصادي���ة ف���ي اس���تهالك 

الوقود. 
وأضاف مبارك ناصر الساير 
في تس���ليطه الض���وء على 
اخلطط املستقبلية قائال: القطاع 
اخلاص في الكويت مؤهل متاما 
للنمو مدعوما باالستثمارات 
التنمية،  احلكومية في خطة 
نحن ملتزم���ون بتقدمي أكبر 
قيم���ة لعمالئن���ا م���ن خالل 
التحسني والتطوير املستمر 
املبني على ثقتنا في س���وق 
الكويت، جنب���ا إلى جنب مع 
خطتنا التوسعية النشاء أكبر 
عدد ممك���ن من مراكز اخلدمة 
لسيارات تويوتا ولكزس في 
الكويت والتي تتضمن اخلدمة 
وقطع الغيار واملبيعات وذلك 

وح���دات العمل مدعوما بعمل 
الفريق القوي. 

وتستمر تويوتا في تعزيز 
موقعه���ا الري���ادي من خالل 
تق���دمي مجموع���ة جديدة من 
املوديالت املدهش���ة لتعزيز 
موقعها القيادي في السوق، وقد 
وجد العمالء عالقة مدهشة مع 
توجه تصاميم تويوتا اجلديدة 
الناجحة الذي يعكس تصاميم 
خارجي���ة ديناميكية ومثيرة 

لزيادة متعة القيادة. 
تستمر مؤسسة الساير في 

أقام���ت مؤسس���ة محمد 
ناصر الساير وأوالده، املوزع 
احلص���ري ملركب���ات تويوتا 
في الكويت واحدى ش���ركات 
مجموعة الساير القابضة، يوما 
خاصا حصريا لعمالء اجلملة 

لسيارات تويوتا. 
وقد حض���ر احلفل فيصل 
بدر الساير نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، ومبارك ناصر الساير 
الرئي���س التنفيذي ملجموعة 
القابضة، وجوهان  الس���اير 
هيس���ليتز مدي���ر أعمال أول 
مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده مبيع���ات تويوت���ا، 
ومس���عود وهب���ة مدير عام 

مبيعات تويوتا. 
كما شارك أيضا في احلفل 
كبار املسؤولني من إدارات أعمال 
املجموع���ة االخ���رى وممثلي 

الصحافة واالعالم. 
تخلل احلفل جتربة قيادة 
ملجموع���ة خاص���ة ومختارة 
من أس���طول سيارات تويوتا 
القدرة احلقيقية  الستكشاف 

والشعور بتجربة تويوتا. 
وفي معرض ترحيبه بعمالء 
وضيوف تويوتا املميزين في 
هذا احلفل، قال مبارك ناصر 
الساير: تسعى مؤسسة محمد 
الساير وأوالده للعمل  ناصر 
بال كل���ل ملواصلة البناء على 
جناحات 60 عاما من االجنازات 
إلى مبادئ  الرائعة اس���تنادا 
االفضل بالعمل ونهج التميز في 
خدمة العمالء، في حني جنحت 
تويوتا إل���ى أبعد احلدود في 
احلفاظ على موقعها الريادي 
كعالمة للسيارات األكثر قيمة 

وريادة في العالم.
لقد قام���ت تويوتا موتور 
كوربوريشن بتكرمي مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده 
على متيز االداء في عام 2014 
لتفوز بثالث جوائز مرموقة 
العمالء واملبيعات  عن خدمة 
والتس���ويق لتعكس اجلهود 
العمالء  احلثيثة جتاه خدمة 
خالل الذكرى السنوية ال� 60 
للمجموعة، وال شك ان الفوز 
العمالء  امتياز خدمة  بجوائز 
التوالي  السابعة على  للسنة 
ميثل اجنازا مميزا للمؤسسة، 
والذي حتقق نتيجة ملبدأ عمل 
»االفضل بالعمل« الذي تبنته 

مبارك الساير متوسطا فريق عمل تويوتا الساير

مبارك الساير

مجموعة سيارات تويوتا ذات الدفع الرباعي

الندكروزر معشوقة اجلماهير

مسعود وهبة

»الساير« نظمت يوماً خاصاً لعمالئها األوفياء واستعرضت مجموعة مميزة من سياراتها

أسطول سيارات تويوتا.. أفضل احللول لكافة األعمال

 -60 عاما جعلنا فيها االولوية لعمالئنا 
ووضعناهم في املقام االول لنعيد صياغة 
مثل هذا املفهوم ليتناسب مع االحتياجات 

واملتطلبات اجلديدة للعميل والبيئة 
االقتصادية. 

- كفالة 5 سنوات وعداد مفتوح.
- صيانة مجانية ملدة سنة واحدة أو 30000 

كم، أيهما يأتي أوال. 
- سيارة خدمة مجانا ملدة 3 سنوات او 

100000 كم. 
- أكبر مراكز اخلدمة وأسرعها تطورا 

وتوسعا.
- أحدث أدوات ومعدات اخلدمة/ الصيانة 

خلدمة دقيقة ومتقنة. 
- فريق عمل مهني الفضل خدمة رغم 

ارتفاع االجور حول العالم.
- سيارة بديلة لتبقى على الطريق مشمولة 

بالكفالة. 
- خدمة من الباب إلى الباب لتسليم 

السيارات. 
- خدمة احلجز على االنترنت )اون الين( 

االولى من نوعها في الشرق االوسط.
- خدمة مساعدة على الطريق جلميع عمالء 
تويوتا على مدار الساعة عند نفاد الوقود، 

بنشر االطار أو نفاد البطارية.

ما الذي مييز حملة دوم مطمن؟ 

سحوبات وهداياخيارات متعددة من تويوتا

فيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير في مقدمة احلضور


