
الخميس
24  سبتمبر 2009

15
االقتصادية

تجاوزت تداعيات األزمة واستحوذت على 16% من السوق المحلي

الشمالي لـ »األنباء«: سر نجاح »إيكيا« تميزها باألسعار التنافسية 
ونطمح إلى بلوغ 20% من الحصة السوقية في 2010

 منى الدغيمي 
قال مدير عام ايكيا الكويت 
الش����مالي إن »ايكيا«  ع����ادل 
اس����تطاعت جت����اوز تداعيات 
األزمة وحتقيق 16% من احلصة 

السوقية في 2009.
وعن حجم املبيعات املتوقعة 
في 2010 كش����ف في تصريح 
ل� »األنباء« أن »ايكيا«  خاص 
قامت مبراجعة ميزانيتها وفقا 
للتغيرات العاملية، مشيرا إلى 
أنه في السابق كان الهدف بلوغ 
نسبة 12% زيادة عن السنوات 
الس����ابقة، وان����ه مت تخفيض 
النسبة بني 4% و6% وذلك في 
التغي����رات االقتصادية  ضوء 
العاملية. وقال: بالنسبة لتوقعات 
الزيادة في احلصة الس����وقية 
في السنتني القادمتني ستكون 
محدودة نسبيا ونحن نطمح 
إلى رفع احلصة احلالية من 16 

إلى 20% في سنة 2010.
وفي سؤال حول مضمون 
شعار كتالوج 2010 بني الشمالي 
أن أس����اس الشعار كان الهدف 
منه رؤي����ة جديدة إلى احلياة 
ملؤه����ا التف����اؤل وفيها رغبة 
ف����ي االنطالق نح����و التغيير 
والتنوع في االختيارات واألذواق 

واألشكال. 
 وتابع: ش����عار ايكيا 2010 
يعكس تناسق األلوان واألذواق 
وكذلك يعكس فلسفة التغيير 
واإلقب����ال على احلي����اة بقوة 

وإصرار نحو التغيير. 
وبالنس����بة لتميز »ايكيا« 
عن منافسيها في الكويت قال 
إن منتج����ات ايكيا كل س����نة 
تعتمد خطة ونهج التخفيض 
في االس����عار واحملافظة على 

اجلودة في اآلن ذاته، مش����يرا 
إلى أنها إس����تراتيجية صعبة 
حتقيقه����ا عل����ى ارض الواقع 
لكن بقوة وعزمية طاقم العمل 
»ايكيا« استطاعت أن تصل إلى 
الهدف وتستقطب اكبر عدد من 
املستهلكني واستطاعت كذلك أن 
تكون قاعدة من الزبائن األوفياء.
وقال ان سر جناح »ايكيا« هو 
متيزها باألس����عار التنافسية، 
مش����يرا إلى أن »ايكيا« تعتبر 

رقم واحد من حي����ث اختيار 
احلري����ف وذلك م����ن منطلق 
النتائج التي عكستها الدراسات 
أن  العاملية. وأضاف  السوقية 
سر جناح »ايكيا« في السوق 
الكويت����ي يعزى أساس����ا إلى 
االستمرارية في تقدمي خدمات 
ذات جودة للحريف واحملافظة 
على انخفاض االسعار سنة تلو 
السنة والترابط والتكامل بني 

املنتجات التي تقدمها.

منتجاتنا تعتمد على خطة ونهج التخفيض في األسعار واستقطاب العمالء األوفياء

عادل الشمالي متحدثا للزميلة منى الدغيمي

تنوع كبير في املنتجات مبعرض ايكيا

تبدأ في عملية توزيع نصف مليون نسخة منه على أكبر عدد من المنازل بالكويت

»إيكيا« تطرح كتالوجها الجديد لعام 2010 تحت عنوان »تتنوع الحياة«
 منى الدغيمي

ق���ال المدير الع���ام اليكيا 
الكويت عادل الشمالي ان شركة 
ايكيا ب���دأت بتوزيع الكتالوج 
الجديد لمنتجاتها للعام 2010 
ليغط���ي أكبر ع���دد ممكن من 
الكويت، مش���يرا  المنازل في 
إلى انه سيتم توزيع 500 ألف 
نسخة لهذا العام. وأضاف خالل 
عق���د المؤتمر الصحافي أمس 
بمناسبة عرض كتالوج ايكيا 
2010 أن الكتالوج الجديد تحت 
عنوان »تتنوع الحياة« يعكس 
التباين في األذواق عند جميع 
الناس مما يجعل منتجات ايكيا 
وأفكارها تتوافق وتلبي جميع 

هذه األذواق.
وتاب���ع الش���مالي ان ايكيا 
تنظر إلى تباين اآلراء باعتباره 
ملهم���ا لها في عملي���ة ابتكار 
وتصمي���م منتجاته���ا لتكون 
االختيار المفضل لجميع شرائح 
الزبائن على اختالف أعمارهم 
وجنسياتهم وأذواقهم، مشيرا 
إلى انه إضافة إلى التنوع الكبير 
في منتجات ايكيا، فإن الجوهر 
األساسي يكمن في األسعار التي 
تناسب جميع ميزانيات الزبائن 
لتوفر لهم فرصة التجديد في 

الحياة بأفضل قيمة.

الكتالوج الجديد

وأوض���ح انه ف���ي كتالوج 
ايكي���ا 2010، يمك���ن للزبائن 
اس���تلهام األفكار من خالل ما 
يقدمه الكتالوج من تنوع غني 
في جميع صفحاته، الفتا الى 
ان كتال���وج ايكيا 2010 يمتلئ 
التي تلهم  العملي���ة  بالحلول 
الخيال وتلبي كل االحتياجات 
لتأثيث المنزل بما يتالءم مع 
ان���ه يمكن  الميزاني���ة. وقال 

اعتب���ار كتالوج ايكي���ا 2010 
كمرجع ودليل لألثاث المنزلي 
العصري، إضافة لما يقدمه من 
اقتراحات في اختيار المنتجات 
المتوافقة مع بعضها في ديكور 
وتصميم الغرف وجميع أركان 
البيت لتمنحك أس���لوب حياة 

مختلف.

محتويات الكتالوج

وفي كش���فه ع���ن محتوى 
الكتالوج الجديد قال الشمالي: 
»إن كتالوج »التنوع في الحياة« 
من ايكيا للع���ام 2010 ال يقدم 
مجرد أفكار متجددة من اإللهام، 
ولكنه أيضا يعزز فلسفته في 
تقدي���م حلول مبدع���ة لمنزل 
عصري ومنتجات راقية بأسعار 
تلبي جميع ميزانيات زبائنها 
لتكون متوف���رة للجميع دون 

استثناء«. 
ومن جانبه قام مدير معرض 

ايكيا أميل الشعار بعرض سريع 
لمحت���وى الكتالوج، موضحا 
خاصي���ة تصميمات 2010 من 
حيث اختيار نوعية األقمشة 
واأللوان واإلضافات الجديدة 
التي ادخلها فريق تصميم ايكيا 

مقارنة بسنة 2009.
وأش���ار إل���ى أن الكتالوج 
الجديد يضم 376 صفحة ملونة 
غنية باألفكار العملية والملهمة 
للمنتجات الجديدة التي تعبر 
الحياة  التن���وع في  عن روح 
وتساعد كل شخص على اختيار 
ما يعكس ذوقه وش���خصيته 
في اختياراته. وكشف ان هذه 
الصفح���ات تق���دم معلومات 
وافية عن كل منتج مع صور 
توضيحية تساعد الزبون في 
اختيار األثاث األمثل سواء كانت 
أو  الطعام  أو  الجلوس  لغرفة 
النوم والحمام والمطبخ وغرف 
األطفال وغيرها من زوايا وأركان 

البيت.
و ذكر أن إيكيا تقوم بتوزيع 
نصف مليون نس���خة س���نويا 

على أبواب البيوت في الكويت، 
الفتا الى انه في حال عدم تسلم 
نس���خة من كتالوج ايكيا 2010 

يمكن للمستهلك الحصول على 
نسخة مجانية من معرض ايكيا أو 
من خالل زيارة الموقع االلكتروني 

.»www.ikea.com.kw« للشركة

حلول اضافية

و أشار الشعار الى انه منذ 
أن تم إطالق ايكيا قبل س���تة 
عقود، أصبحت كتالوجات ايكيا 
وسيلة ال غنى عنها في طريقة 
اختيار م���ا يحتاجه المرء من 
منتجات وحل���ول، إضافة إلى 
ما تمثله هذه الكتالوجات من 
وسيلة تواصل تعبر عن فلسفة 
ايكيا في تقديم أسلوب وبيئة 
حياة منزلية أجمل وأفضل لكل 
شخص. وبهذا الحجم والتنوع 
واالنتشار تصبح كتالوجات 
أكث���ر مطبوعة تجارية  ايكيا 

انتشارا في العالم.
وقال ان الكتالوج السنوي 
رقم 59 حظي بانتشار عالمي 

هائل بعد أن تمت طباعة 198 
مليون نسخة منه تم توزيعها 
في 28 لغة و54 طبعة، الفتا الى 
ان الكتالوج 2010 يتصفحه أكثر 
من 400 مليون شخص في 38 

دولة وبلدا حول العالم.

منتجات جديدة

وأش���ار الش���عار ال���ى ان 
كتالوج ايكي���ا 2010 يضم في 
صفحات���ه نحو 4.000  منتج، 
حيث يحتوي على المئات من 
المنتجات الجديدة، إضافة إلى 
منتجات أخ���رى أصبحت أقل 

سعرا.
وأش���ار إلى أن ايكيا تقوم 
الجديدة  المنتج���ات  بط���رح 
العام ويمكن  باستمرار طوال 
مشاهدتها في معرض ايكيا أو 
على موقعها االلكتروني على 

االنترنت.
الجدي���ر بالذكر ان كتالوج 

ايكي���ا يعمل عل���ى تصميمه 
فريق التسويق والتصميم في 
مدينة ألمهولت في الس���ويد. 
حيث يتضمن هذا القسم 260 
خبيرا ومتخصصا يتوزعون 
في إدارات صغيرة تتابع جميع 
األعمال المتعلقة بالتس���ويق 
والتصميم ابتداء من إرشادات 
التركيب وصوال إلى اإلعالنات 
الموقع  التلفزيونية وتحديث 
االلكتروني وإع���داد الكتالوج 

بشكل كامل. 
كما يعمل فريق متكامل من 
النجارين عل���ى إعداد وتنفيذ 
أكث���ر من 200 غرف���ة منزلية 
في مس���احة تبلغ 8.000  متر 
مربع وهي مس���احة االستديو 
الخ�����اص بايكي���ا ليق��وم 13 
مص��ورا ف��وتوغرافيا محترفا 
بتصوير هذه الغرف التي نراها 
الكتالوج الذي يضم نحو  في 

4.000 صورة.

)محمد ماهر(الشمالي والشعار وبينهما كتالوج 2010 عادل الشمالي يعرض أول إصدار لكتالوج إيكيا الذي وزع في الكويت والدول العربية

البوستر اخلاص بكتالوج ايكيا 2010

جانب من املؤمتر الصحافي

وصل سعر برميل النفط الكويتي في تعامالت 
اول من امس الى 67.46 دوالرا وهو تقريبا نفس 
املستوى الذي ظل عليه سعره خالل االسابيع 
القليلة املاضية.وظل سعر برميل النفط الكويتي 
يراوح ما بني سعري 65 و 70 دوالرا خالل الفترة 
املاضية بسبب ما تشهده اسعار النفط العاملية 
من تذبذب بس����بب تأثرها بشكل كبير باالنباء 

املتعلقة باالنتعاش او ركود االقتصاد العاملي 
وحركة اسواق املال في البورصات العاملية.

وكانت منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوپيك( 
قد اتفقت على خف����ض االمدادات بإجمالي 4.2 
ماليني برميل يوميا منذ سبتمبر املاضي وبدأ 
سريان احدث خفض وهو 2.2 مليون برميل في 
اليوم في االول من ش����هر يناير املاضي، وذلك 

في محاولة من املنظمة لدعم االنتعاش النسبي 
الذي تشهده الس����وق النفطية.ويعتبر السعر 
احلالي لبرميل النفط اخلام الكويتي اقل بكثير 
من اعلى مس����توى وصل اليه في يوليو 2008 
والذي بلغ حوالي 135 دوالرا لكنه يظل افضل 
مقارنة باملس����توى املتدني الذي وصل اليه في 

بداية العام احلالي وهو 35 دوالرا.

الخام الكويتي يسجل 67.46 دوالرًا للبرميل


