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»إيفا للفنادق« تحقق مبيعات تفوق الـ 100 مليون دوالر خالل األشهر الـ 6 األولى
أعلنت ش����ركة ايفا للفنادق واملنتجعات عن حتقيقها مبيعات تقدر 
بأكث����ر من 100 مليون دوالر خالل االش����هر ال����� 6 االولى من عام 2009 
وذلك على امتداد شبكتها العاملية التي تشمل الشرق االوسط واوروبا 

وافريقيا وآسيا.
وصرح رئيس العمليات لشركة ايفا للفنادق واملنتجعات ويرنر برغر 
قائال: »تعد هذه املبيعات اجنازا مميزا نظرا لألزمة العاملية التي طالت 
آثارها األسواق العقارية، ودليال على خبرة الشركة وتنوع مشاريعها 
العقارية، فقد جاءت هذه النتائج االيجابية نتيجة لنجاح أعمالنا على 
امتداد أسواقنا املختلفة حيث اعتمدنا على استراتيجية جتاوبت بسرعة 

مع تطورات األسواق العقارية«.
واضاف ان ل�»إيفا للفنادق واملنتجعات« س����جال حافال باملش����اريع 
واملنتجات العقارية املطورة واملبيعة لقاعدة عريضة من العمالء الدوليني، 
مبا في ذلك امللكيات املشتركة مثل نادي عطالت باين كليفس )البرتغال(، 
ونادي فيرمونت الس����كني اخلاص )في جنوب افريقيا ودبي( ونادي 
ايفا لتملك اليخوت في )االمارات وتايلند وفرنس����ا(، األمر الذي يتيح 
للشركة تسويق منتجاتها لعمالئها حول العالم، بدال من االعتماد على 

استراتيجية التسويق التقليدية.
وقال نائب رئيس ادارة العمالء في ايفا للفنادق واملنتجعات مبنطقة 

الشرق االوسط بياراس مورياتي: 
»متتلك الشركة مجموعة منتجات 
ومش����اريع متنوع����ة، األمر الذي 
يعزز جناحنا، وعلى سبيل املثال، 
تزايدت مبيعات اول ناد س����كني 
خاص لنا في جنوب افريقيا، وهو 
نادي فيرمونت السكني اخلاص 
� زميبالي، بفضل االستراتيجية 
الفخامة  التس����ويقية ومعايي����ر 
الرفيعة التي ينفرد بها املشروع. 
اذ يتمي����ز عمالؤن����ا مبعاييرهم 
الدقيقة ومطالبتهم بأرقى الوحدات 
واخلدمات السكنية، وهذا ما نوفره 

لهم«. وأضاف مورياتي: »تكمن قوتنا في قدرتنا على تطوير منتجات 
تتالءم مع متطلبات عمالئنا، ونحن نسعى الى احملافظة على ريادتنا عبر 
توفير املزيد من اخليارات العقارية واالستثمارية املتجددة واملتنوعة، 
وإليفا للفنادق واملنتجعات فريق مبيعات عاملي ميكننا من االس����تفادة 
من بيع منتجاتنا العاملية للعمالء على امتداد املواس����م املختلفة طوال 

العام، وهذا ميّكن مكاتبنا من توفير 
الكثير من التكلفة«.

وتتواصل اعمال البناء في كل 
املشاريع التي تقوم بها ايفا للفنادق 
واملنتجعات، حيث عززت الشركة 
طواقم العمل على امتداد مشاريعها، 
ومن املقرر تسليم مشاريع مختلفة 
خالل هذا الع����ام في دبي ولبنان 
وتايلند وجنوب افريقيا، ومبا ان 
غالبية الوحدات السكنية التابعة 
للشركة تدار من قبل شركاء عامليني 
الفندقة، وسيستفيد  في صناعة 
املالكون من معايير خدمة فائقة 
عند وبعد تس����لمهم مفاتيح وحداتهم الس����كنية. وتابع ويرنر برغر: 
»نواصل متابعة تفاصيل العمليات اليومية ملشاريعنا، حيث اننا نبيع 
ونؤجر وندير عقاراتنا بأنفسنا، لقد قمنا بتسليم مشروع باين كليفس 
في البرتغال قبل خمس����ة عشر عاما، ورغم ذلك مازلنا نساعد عمالءنا 
على إعادة بيع وحداتهم الس����كنية ان أرادوا ذلك، وهذا يطمئن عمالءنا 

الى أننا سنس����اعدهم في ادارة وحداتهم السكنية او تأجيرها او بيعها 
طوال األعوام املقبلة، شعارنا هو »إرضاء عمالئنا«. هذا وشهدت أسعار 
عقارات ايفا للفنادق واملنتجعات ارتفاعا تدريجيا خالل االشهر الستة 
املاضية، اذ ارتفع مع نهاية يونيو املاضي س����عر الشقة التي تتألف من 
غرفتي نوم في مشروع جولدن مايل، نخلة جميرا بدبي بنحو 14% مقارنة 
بس����عرها في بداية العام، كما تعززت ثقة املستثمرين مؤخرا نظرا الن 
سعر بيع ش����قة بنتهاوس فخمة في منتجع فيرمونت نخلة جميرا قد 
جتاوز ال� 7 ماليني دوالر. ان العقارات التي حتمل عالمة عاملية مرموقة 
تباع بأس����عار تفوق كثيرا العقارات األخرى، ويتضح ذلك عند مقارنة 
وحدة س����كنية عادية في أبراج بحيرات جميرا يبلغ سعرها 178 دوالرا 
للقدم املربعة بوحدة س����كنية مقدمة من ايفا للفنادق واملنتجعات في 
فندق موفنبيك الس����كني الغونا تاور دبي التي يبلغ س����عر بيعها 438 
دوالرا للقدم املربعة والتي تقع ضمن املوقع نفسه. وتستعد ايفا للفنادق 
واملنتجعات إلطالق مشروع عاملي آخر في مجال امللكية املشتركة هو نادي 
ايفا للعطالت الذي من املتوقع ان يكون مش����روعا رياديا يوفر لعمالئه 
برنامجا راقيا مللكية العطالت الفخمة. وتقع كل العقارات اخلاصة بنادي 
ايفا للعطالت ضمن منتجعات ايف����ا للفنادق واملنتجعات التي تديرها 

شركة فندقة دولية مرموقة.

على امتداد شبكتها العالمية التي تشمل الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا

جانب من قوافل زين 

خلود الفيلي 

موظفينا من مختلف اإلدارات 
في زيارة األسر املتعففة وعملية 
التوزي���ع، حيث نقوم وبحمد 
اهلل بتوزيع 2200 صندوق من 
املؤن الرمضانية قبل بداية شهر 

رمضان املبارك.
وأك���دت الفيل���ي أن عملية 

في خطوة تعزز موقعه���ا 
الريادي في برامج املسؤولي���ة 
االجتماعية، أعلنت ش���رك���ة 
زي�����ن � الكوي���ت عن انطالق 
ق���واف�����ل زي���ن اخليرية الى 
الكوي���ت كافة  محافظ������ات 
لتوزيع 2200 صندوق غذائي 
على مخت��ل�ف مناطق الكويت 
مبناسبة اق��تراب حلول شهر 

رمضان املبارك.
وقالت مديرة إدارة العالقات 
واالتصاالت في »زين« الكويت 
خلود الفيلي التي تشرف على 
عملية التوزيع لقد قمنا العام 
املاضي بإعادة إحياء هذا التقليد 
الكويتي العريق املس���تمد من 
عاداتنا وتقاليدنا لنرسخ مفهوم 
االنتماء ليس فقط في املجتمع 
احمللي بل على الصعيد اإلقليمي 

والعاملي على السواء.
وأضافت الفيلي أن ما مييز 
»ماجلة زين 2009« مش���اركة 

التوزيع تتم وفقا لكشوفات أعدت 
بالتعاون ما بني شركة »زين« 
وجهات خيرية مختصة لتصل 
املساعدات ملستحقيها وحسب 
درجات احلال���ة االجتماعية، 
وأن قائمة املستفيدين تشمل 
أكثر من 800 أسرة من جميع 
اجلنسيات في مختلف املناطق 

الكويتية. 
وش���كرت الفيل���ي موظفي 
»زين« على مساندتهم بعملية 
التوزيع واثن���ت على احلس 
اإلنس���اني وحب العطاء الذي 
يتمتعون به والذي يعكس قيم 
زين، وهي »االنتماء« و»القلب« 

و»التألق«. 
الفيلي بأن برامج  وختمت 
»زين« االجتماعية مس���تمرة 
لدعم ومساعدة األسر املتعففة 
مشيرة الى ان هذه املساعدات 
التي يتم توزيعها تشتمل على 

املواد التموينية األساسية.

قوافل »زين« الخيرية توزع 2200 صندوق غذائي  على األسر المتعففة 
»ماجلة زين 2009« للعام الثالث على التوالي

»األوسط« يعلن الفائزين  في السحب 
األسبوعي الـ 9 لبرنامج حصادي

أجرى بنك الكويت والشرق األوسط 
س���حبه األسبوعي التاس���ع لبرنامج 
حصادي اجلديد »وفر واربح 10 ماليني 
دينار« بتاريخ 12 أغسطس 2009، وقد 
فاز يحيى بركات باجلائزة األسبوعية 

الكبرى مببلغ 20 الف دينار.
وفاز مببلغ 1000 دينار كل من: علي 
الفايد، زينب مظفر  العازمي، باس���ل 
حلساب روان، خالد الصليبيخ ونور 

الهتمي.
وتصل قيمة اجلوائز االجمالية لعرض 
حصادي واملقدمة خالل فترة احلملة الى 
10 ماليني دينار، ويعد هذا البرنامج من 
أكبر عروض االدخار املطروحة لبرامج 

السحب في الكويت.
اجلدي���ر ذك���ره أن موس���م جديد 
حلصادي يتيح فرص فوز كبيرة في 
جميع سحوباته حيث يخول برنامج 
حص���ادي العمي���ل تلقائي���ا لدخول 
السحوبات عن طريق ايداع مبلغ 50 

دينارا بحد أدنى في حساب حصادي، 
وكلما ضاعف ايداعاته تضاعفت معها 
فرص الفوز، ويتميز هذا العرض أيضا 
بعدم التزام العميل بتحويل راتبه للبنك 
للدخول في هذه السحوبات واملصنفة 

كالتالي:
أوال: 6 ماليني دينار راتبا مدى احلياة 
)جائزتان بقيمة مليون دينار لكل فائز، 
و4 جوائ���ز بقيمة 500 الف دينار لكل 
فائز، وع���دد 8 جوائز بقيمة 250 الف 

دينار لكل فائز(.
ثانيا: 2 مليون دينار جوائز أسبوعية 
)80 جائ���زة بقيمة 20 الف دينار لكل 
فائز، و400 جائزة بقيمة 1000 دينار 

لكل فائز(.
ثالثا: 2 مليون دينار جوائز متميزة 
»5500 جائزة« )1000 جائزة بقيمة 1000 
دينار، و1000 جائزة بقيمة 500 دينار، 
و1000 جائزة بقيمة 250 دينارا، و2500 

جائزة بقيمة 100 دينار(.

»وفر واربح 10 ماليين دينار« و6 آالف جائزة في انتظار الرابحين


