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أول حملة تفاعلية من نوعها في الكويت والمنطقة

الناهض: المشاركات في »بطل ڤيڤا« تصل
 إلى 13021 في أقل من أسبوع منذ انطالق الحملة

أكدت مديرة العالقات العامة واالتصال في »ڤيڤا« 
هند الناهض أنه مــــن الضروري التصويت لـ»بطل 
ڤيڤا« واملشاركة في عمل اخلير باإلضافة الى التمتع 

في صياغة األحداث املتالحقة من احلملة.
وقالت الناهض: في غمرة األحداث املتالحقة على 
أرض امللعــــب، ومن بني اخليــــارات القليلة املتاحة 
لتحقيق الفوز، يقدم »بطل ڤيڤا« بكل ثقة وعزم على 
حتدي ما يعترضه في كل مرحلة من مراحل احلملة 
للوصول الى هدفه النهائي انه عبداهلل، الشاب الذي 
قدمته ».ڤيڤا« ليكــــون البطل في حملتها التفاعلية 

األولى من نوعها في الكويت واملنطقة.
وأشارت الناهض إلى أن حملة بطل ڤيڤا هي حملة 
تفاعلية بطلها شاب في الثانية عشرة من العمر اسمه 

عبداهلل، يهوى كرة القدم، نشــــاهده يجلس مــــع صديقيه في امللعب 
يترقبون اللحظة احلاسمة علها تكون حلظة الفوز لفريقهم. اجلماهير 
تشجع، واحلماس على أشــــده، إال أن عبداهلل ال ميكنه االنتظار أكثر، 
فالفوز وال شــــيء غير الفوز. لذا يعد خطته التي يعمل على تنفيذها 
على مراحل مستغال انشغال رجال األمن لتحقيق هدفه، ولن يدع أحدا 
يقف في وجه طموحه، ونحن نشــــاهد محاوالت عبداهلل للفوز، على 
املشاركني أن يجيبوا عن األسئلة املطروحة أمامهم سواء بنعم أو ال عبر 
الرسائل النصية القصيرة. وعدد اإلجابات األكبر في نهاية كل مرحلة، 
يحدد املرحلة التالية من اللعب. وبينت الناهض »قمنا بتصميم وتنفيذ 

جميع الســــيناريوهات احملتملة للمراحل املتالحقة، 
ونعمل على بث األحداث التي يختارها اجلمهور في 
كل مرحلة من مراحل احلملة بناء على العدد األكبر 
من اإلجابات بشكل مشوق مينح عمالءنا متعة تغيير 
األحداث والتأثير في مجراها حتى النهاية«. وأوضحت 
الناهض أن حملة بطل ڤيڤا هي أول حملة تفاعلية من 
نوعها في الكويت واملنطقة. صممت بعناية لتتناسب 
طبيعتها والشهر الفضيل بحيث تؤكد قيم التواصل 
والتفاعل الهادف بني أطياف املجتمع املختلفة، خاصة 
أن ريع املشاركات يذهب الى املؤسسات اإلنسانية. 
واشارت الى أن عمالء »ڤيڤا« يستطيعون املشاركة 
عبر الرسائل النصية القصيرة على الرقم 525، كما 
أن اجلمهور بجميع فئاته مدعو للتصويت واملشاركة 
عبر املوقع االلكتروني للشركة www.viva.com.kw. وقالت الناهض إن 
»ڤيڤا« حرصت في تصميمها لالنشــــطة الرمضانية على أن تؤكد مرة 
أخرى على سياســــتها في اإلبداع واالبتكار من خالل انشــــطة مشوقة 
وهادفة ستقدم خالل الشهر الكرمي وذلك ضمن إستراتيجيتها لتمييز 
عمالئها واالرتقاء بخدماتها االجتماعية واإلنسانية. وفي ختام كلمتها 
دعت الناهض اجلميع للمشاركة في التصويت لبطل ڤيڤا الذي سينتقل 
هذا األسبوع الى املرحلة قبل النهائية، وعليهم املشاركة في اختيارها، 
مبينة أن عدد املشــــاركني حتى اآلن بلغ 13021 مشــــاركا، 8600 مشاهد 

.www.viva.com.kw و560 تعليقا على املوقع املخصص للحملة

تقدم 20% خصمًا على جميع منتجاتها

القالف: »أمل الكويت« تطرح أفضل أنواع البخور
 الستقبال الضيوف في الشهر المبارك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمل الكويت العاملية 
مكي القالف عن قيام الشركة بتقدمي خصم خاص 
قدره 20% على جميع منتجاتها في جميع الفروع 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك وذلك إلتاحة 
الفرصة أمام جميع عمالء الشركة في التمتع بجودة 

منتجاتها من العطور وأجود أنواع البخور.
وأضاف القالف أنه ليست هذه هي املرة األولى 
التي تقوم الشركة بتقدمي هذا اخلصم على جميع 
منتجاتها، وإمنا تعاود تقدميه تقديرا منها لعمالء 
الشركة وتأكيدا على التواصل معهم في كل املناسبات، 
خاصة في ظل اإلقبـــال الكثيف على منتجات أمل 
الكويت مـــن البخور والعطـــور، تأكيدا على ثقة 

العمالء في جودتها ومتيزها.
وكشـــف القالف عن طرح أجود أنواع البخور 

اخلاص بشـــهر رمضان املبارك والذي يتميز بأنه 
أصبح رمزا الستقبال الضيوف، واحد أهم مظاهر 
احلفاوة والترحيب باألقارب واملهنئني مبقدم هذا 
الشـــهر، مؤكدا حرص الشـــركة التام على اختيار 
أفضل أنواع البخور من مصادره األصلية واملتميز 
برائحته وعبقه الذي يعبر عن األصالة الكويتية 
وعادات وتقاليد هذا املجتمع الذي أصبح من أكثر 
املجتمعات اخلليجية استخداما للبخور والطيب، 
في كل املناسبات السعيدة وخاصة الدينية منها. 
وأكد القالف أن معدالت استهالك البخور في شهر 
رمضان ترتفع إلى مستويات قياسية، مما يتطلب 
توفير كميات كبيرة من األنواع الفاخرة من البخور 
من جميع األنواع ســـواء الهنـــدي أو البورمي أو 

مكي القالفالكمبودي.

هند الناهض


