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من منطلق سعيها لتقديم أنسب العروض ذات القيمة الفريدة

»هيونداي« تطلق باقة هدايا العيد
بتذاكر سفر إلى أجمل المحطات

احتفل بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فيري بورشه

نادي »بورشه الكويت« يبدأ موسمه الجديد ويدشن موقعه اإللكتروني

وع���رض كل ما هو جديد في 
عالم بورش���ه، باالضافة الى 
متتع األعضاء باحلصول على 
دعوة خاصة حلضور جميع 
أنشطة الوكيل احمللي شركة 
بهبهاني للسيارات مقابل مبلغ 
رمزي تتكفل به بورشه الشرق 
األوسط بالتعاون مع بورشه 
الكويت وذلك ملن يشتري احدى 

سيارات بورشه اجلديدة.
وأعلن عن تدش����ن النادي 
ملوقعه االلكتروني اجلديد وهو: 
www.porscheclubkuwait.com.

kw، وذلك لتسهيل االطالع على 
اخر االخبار لألعضاء وإمكانية 

االشتراك. 
بالذكر أن ش����ركة  اجلدير 
بورشه انشئت عام 1930 في 
مدينة شتوتغارت بأملانيا، على 
يد املهندس النمساوي فرديناند 
بورشه، ومبساعدة ابنه فيري 
بورشه، وكانت أول مهمة أوكلت 
الى شركتهم من قبل احلكومة 
األملانية هي  تصميم »سيارة 
 »Volkswagen« للش����عب« اي
وعليه قام بورش����ه بتصميم 
السيارة البيتل، والتي تعتبر 
م����ن أهم التصامي����م في عالم 
السيارات، كما مت تصنيع أول 
سيارة بورشه عام 1939 ومتت 

تسميتها باسم »64«.

الى االنضمام للنادي، الفتا الى 
أن املوس���م املقبل 2010/2009 
حاف���ل ويحتوي على مختلف 
 auto« األنشطة من س���باقات
cross« وأنش���طة متخصصة 
مث���ل camp cayenne اخلاص 
بالسيارات ذات الدفع الرباعي، 
وورش تعليمية وإرش���ادية، 
ومسابقة أفضل سيارة، واملزيد 
من االنش���طة التي تهدف الى 
التواص���ل م���ا ب���ن األعضاء 

أقام النادي مختلف األنش����طة 
مثل الي����وم املفتوح للتصوير 
عند أهم معالم الكويت، ونشاط 
»auto cross« وهو سباق مؤقت 
على حلبة مغلقة، مت التنسيق 
في إقامته مع وزارة الداخلية، 
والتجمع االجتماعي، باإلضافة الى 
نشاط ال� concourse والذي أقيم 
في فندق سفير انترناشيونال 

كختام للموسم.
ودعا دشتي مالكي بورشه 

تتماشي مع طبيعة مالك سيارة 
بورشه وتوفير مناخ مناسب من 
جانب رياضي واجتماعي، الفتا 
الى أن نادي بورش����ه الكويت 
يتميز بوجود العنصر النسائي 
م����ن ضمن الفريق نفس����ه، ما 
يدل على مدى التواصل ما بن 
النادي ومن يقتني هذه السيارات 

املميزة.
النادي  الى اجنازات  وأشار 
خالل موسم 2009/2008 حيث 

أحمد مغربي 
أعلن رئيس نادي بورشه 
الكويت زكريا دشتي، عن بدء 
أنشطة املوسم اجلديد، مع فتح 
الباب ألعضاء النادي السابقن 
لتجديد اشتراكاتهم مقابل مبلغ 
رمزي يبلغ 30 دينارا، وإتاحة 
الفرصة ملن ليس لهم عضوية 

االنضمام.
وذكر دش����تي خالل مؤمتر 
صحافي عقد مبناسبة احتفال 
بورش����ه مبرور 100 عام على 
رحيل فيري بورشه، مؤسس 
شركة بورشه للسيارات، »أن 
نادي بورشه الكويت يعتز بهذه 
املناسبة، حيث تأسس النادي 
من قبل عش����اق تلك الفئة من 

سيارات بورشه«.
وبن أن نادي بورشه يعتز 
بهذه املناسبة حيث ان النادي 
تأس����س من قبل عشاق هذه 
املاركة الرياضية ويتميز أعضاء 
النادي بقيادتهم لسيارة ذات 
طابع رياضي مميز، موضحا 
أن النادي يحرص كل عام على 
إقامة أنشطة تتماشى مع طبيعة 
مالك سيارة بورشه، وتوفير 
املناخ املناسب له من الناحيتن 

الرياضية واالجتماعية.
واشار الى أن النادي يقوم 
كل سنة بوضع خطة أنشطة 

أطلقت شركة شمال اخلليج، 
الوكيل الرسمي لسيارات هيونداي 
في الكوي����ت، عرضها الرمضاني 
اخلاص بإجازة العيد وذلك انطالقا 
من سعيها املستمر لتعزيز اختيارات 
العروض  عمالئها وتقدمي أنسب 

املناسبة ذات القيمة الفريدة.
ويوفر العرض جلميع مشتري 
سيارات هيونداي اجلديدة فرصة 
اختيار املدينة الت����ي يحبون أن 
يقضوا فيها إج����ازة العيد حيث 
تقدم لهم الش����ركة تذكرة س����فر 
مجانية لتصب����ح املتعة أكبر مع 
سيارة جديدة راقية من هيونداي، 
وتذكرة لقض����اء أجمل أيام العيد 
في باريس أو اسطنبول، أو دبي 

أو بيروت أو دمشق.
وعن هذا الع����رض قال املدير 
الع����ام لش����ركة ش����مال اخلليج 
التجارية رائد ترجمان ان اهتمامنا 
بابتكار وتطوير أفضل العروض 
واخلدمات لعمالئنا وجمهورنا هو 
الدافع الرئيسي وراء التميز الذي 
مازالت هيونداي حتققه في السوق 
الكويتية. ويأتي العرض الرمضاني 
إلجازة العيد ضمن سياستنا في 
تقدمي قيم مضاف����ة ومزايا تعبر 
عن اعتزازن����ا بعمالئنا وحرصنا 
العميق على تعزيز العالقة معهم 

باستمرار. 
وقد مت تصميم العرض اخلاص 
العيد بحيث يتناسب مع  برحلة 

وما مييز هذا العرض الفريد هو 
األسعار اخلاصة التي مت تصميمها 
فقط خالل ش����هر رمضان لتكون 
تعبيرا عن التواصل بن ش����ركة 
ش����مال اخلليج في شهر رمضان 
العرض فرصة  املبارك ويش����كل 
ال تعوض القتناء إحدى سيارات 
هيونداي اجلديدة واالس����تمتاع 
بتكنولوجيا متطورة واعتمادية 
عالية وتصاميم جذابة جعلت من 
هيونداي في الس����نوات األخيرة 
واحدة من السيارات الرائدة حول 

العالم.

الرغبة في قضاء اإلجازة في إحدى 
املدن السياحية واجلميلة. وستكون 
تذكرة باريس خاصة وفورية عند 
شراء إحدى سيارات غينيسيس 
الفخم����ة، أما رحل����ة بيروت فهي 
اختيار مشتري سيارة فيراكروز 
أو سانتافي. وتقدم سيارة أزيرا 
تذكرة خاصة إلى اسطنبول بينما 
رحلة دمشق ستكون من نصيب 
مشتري سيارة سوناتا أو توسان. 
محبو دبي ستكون تذكرتهم حاضرة 
فورا عند ش����راء سيارة إلنترا أو 

أكسنت.

»شمال اخلليج« تسعى لتعزيز مكانتها في السوق احمللي من خالل عروضها الترويجية سيارة بورشه ذات الطابع الرياضي املميز 
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