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الخاص بقطع غيار تويوتا األصلية و850 جرام ذهب إجمالي الجوائز

»الساير« أجرى سحب »اربح الذهب مع عروض الصيف«
أطلقت على 2010 عام »التدريب الستشاريي الخدمة«

حتتف����ل فولكس واجن 
الشرق األوس����ط بالذكرى 
الرابعة لتأسيس  السنوية 
قس����م خدمة ما بعد البيع 
في منطقة الشرق األوسط 
وذلك بالتزامن مع إعالنها 
لس����نة 2010 »عام التدريب 

الستشاريي اخلدمة«.
وق����د فاقت إجن����ازات 
قس����م خدمة ما بعد البيع 
في فولكس واجن الش����رق 
األوسط، والذي يشرف على 
11 سوقا عبر أرجاء املنطقة، 
أهدافه املخطط لها بفخر عاما 
تلو اآلخر، محققا جناحات 
بارزة في خدمة العمالء في 

الشرق األوسط.
ولتأكيد االمتنان الكبير للجهود املبذولة والتفاني 
املتواصل من قبل استشاريي اخلدمة لدى فولكس 
واج����ن عبر املنطقة، قامت فولكس واجن الش����رق 
األوس����ط بإعالن 2010 »عام التدريب الستشاريي 

اخلدمة«.
وسوف تطلق دورات تدريبية مختصة الستشاريي 
اخلدمة لدى فولكس واجن في يناير املقبل على أن 
تستمر ملدة ثالثة أشهر مع حتديد امتحانات دورية 
على مدار السنة. وعلى مر األعوام األربعة السابقة، 
استمر قسم خدمة ما بعد البيع لدى فولكس واجن 
الشرق األوسط في توسيع مدى حضوره وعروضه 
عبر أرجاء املنطقة، وذلك من خالل إطالق العديد من 
املبادرات املبتكرة ومن ضمنها مركز إقليمي جديد 
لقطع الغيار، وحملة الفحص املجاني ألنظمة التبريد 
الهوائي، وجوالت عيادة الصيانة، إلى جانب املشاركة 
في منافس����ات التصفيات لبطولة خدمات الصيانة 
العاملية، والتي تهدف جميعها لالرتقاء مبس����توى 

خدمة العمالء ورضاهم عنها.
وقال مدير قسم خدمة ما بعد البيع في فولكس 
واجن الش����رق األوس����ط توماس فايربر: »إننا في 
فولكس واجن الشرق األوس����ط نفخر مبا حققناه 
منذ تقدمين����ا في هذه املنطقة قبل أربع س����نوات. 
لقد كان لنا كبير األثر في رضا عمالئنا وموزعينا، 
وس����نواصل مضاعفة جهودنا واالرتقاء مبعاييرنا 
عاما بعد عام«.  ومنذ افتتاحه في ش����هر أبريل من 
عام 2007، عمل مركز قطع الغيار في جبل علي على 
إنقاص مدة االنتظار بشكل ملحوظ عند طلب قطع 
الغيار اجلديدة للعمالء في منطقة الشرق األوسط، 
كما ضم املركز طاقما ماهرا لقسم قطع الغيار على 

دراية عالية بأعلى املقاييس.

وللحفاظ على انتعاش عمالئها خالل شهور موسم 
الصيف، تقدم فولكس واجن الش����رق األوسط كل 
عام عرضا مجانيا لفحص نظام التكييف عبر دول 
املنطقة. إضافة إلى ذلك، يتم تقدمي فحوص مجانية 
خلدمة الصيانة الدورية ف����ي عيادة خدمة صيانة 
فولكس واجن. ولألثر املباشر الذي تتركه خدمة ما 
بعد البيع على مدى رضا العمالء، تستضيف فولكس 
واجن الشرق األوسط مؤمترا سنويا لقسم خدمة ما 
بعد البيع، وذلك لضمان استمرار ممثليها في تقدمي 

أعلى املعايير في مجال خدمة العمالء.
ويحضر املؤمتر حوالي 30 مديرًا ألقسام الصيانة 
وخدمة ما بعد البيع من جميع أنحاء املنطقة لالطالع 
على إجنازات األعوام السابقة ومناقشة استراتيجية 

األعمال على مدى ال 12 شهر املقبلة.
وأخيرا، سيش����هد هذا العام الدورة الثانية من 
تصفيات مس����ابقة صيانة فولكس واجن العاملية 

مبشاركة فولكس واجن الشرق األوسط.
وتعد هذه املبادرة حدثا س����نويا يس����اعد على 
استمرارية تطوير معايير اخلدمات ويتيح الفرصة 
للتقنيني واستشاريي اخلدمة للبقاء على اطالع بآخر 

املستجدات واملعلومات واملهارات.
النهائية اإلقليمية، والتي  التصفيات  وستشهد 
ستعقد في شهر نوفمبر، مشاركة ثمانية من أسواق 
منطقة الشرق األوسط للمنافسة مع أكثر من 60 دولة 
أخرى م����ن جميع أنحاء العالم على أمل التأهل إلى 

النهائيات التي ستعقد في مطلع العام القادم.
وفي العام املاضي قامت فولكس واجن الش����رق 
األوسط باس����تضافة التصفيات املؤهلة، مبشاركة 
حوالي 30 متنافس����ا من املنطقة، تأهل منهم اثنان 
عن كل س����وق من األسواق اخلمس����ة املشاركة في 

النهائيات الدولية.

»فولكس واجن« الشرق األوسط تحتفل 
بالذكرى الرابعة لتأسيس قسم خدمة ما بعد البيع

أجرت شركة مؤسسة محمد 
ناصر الس���اير وأوالده في 28 
اجلاري وبحض���ور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة ومدير 
عام قط���ع الغيار في ش���ركة 
الساير  مؤسسة محمد ناصر 
وأوالده محمد هالل الس���حب 
الكبير لعروض الصيف الذي 
اطلقته الش���ركة من 21 يونيو 

2009 إلى 21 سبتمبر 2009.
وكان عبارة عن عرض خاص 
على قطع غيار تويوتا الساير 
األصلية بحيث يحصل الزبائن 
على فرصة لدخول السحب مقابل 
5 دنانير يدفعها خالل العرض، 
مما اعطى زبائن معارض قطع 
الغي���ار ومراكز خدمة تويوتا 
فرصة التأهل لدخول السحب 
الكبير الذي يعتمد على السحب 
املبرمج والذي يسهل املشاركة 
باملس���ابقة بحيث ال تقتضي 
احلاج���ة لتعبئ���ة كوبونات 
الس���حب التقليدية للمشاركة 
وبالتالي تتوافر فرص عادلة 
بالسحب على 3 جوائز مغرية 

من الذهب 24 قيراطا.
وقد فاز ابراهيم محمد احمد 
السلمان )كوبون رقم 70654( 
باجلائزة األولى وهي 500 غرام 

جانب من عملية السحب

»الساير« أقامت السحب الثاني في معرض األحمدي

محمد املشلوم

)متين غوزال(جانب من أنشطة املعرضمحمد الصفار ومرتضى الفاضل في جناح »سما مسقط« و»رفيرا للتجارة«

د.خالد الشمريحسني دشتي وليد الهاديهدى القبندي عالء أبوعليانمحمد السليم

توماس فايربر في قسم خدمة ما بعد البيع

من ذهب 24 قيراطا.
أما اجلوائز األخرى فكانت 

كالتالي:
اجلائزة الثانية: 250 جراما 

من ذه���ب 24 قيراطا وفاز بها 
)كوب���ون رقم 58747( برغش 

العجمي.
وباركت الشركة فوز الفائزين 

من ذهب 24 قيراطا وفازت بها 
)كوبون رق���م 83967( فاطمة 

عادل ابراهيم محمد.
واجلائزة الثالثة: 100 غرام 

باجلوائز وتشكر جميع عمالئها 
الختيارهم احلكيم لقطع غيار 
تويوتا الساير األصلية وثقتهم 

مبراكز خدمة تويوتا.

... ورابح آخر بمعرض الشركة باألحمدي
أجرت ش����ركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده السحب الثاني في معرض 
االحمدي أمس األول بحضور ممثل عن 
وزارة التجارة والصناعة، ومن »الساير« 
ضياء رجب مدير معرض تويوتا األحمدي، 
وحرصت شركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده على أن يتم السحب وفقا 
للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرصا 
متعادلة جلميع عمالء الساير، مما يعزز 
فرص فوز املشتركني بالتساوي. وذلك 
التي أطلقتها  املميزة  لعروض رمضان 
الش����ركة من 16 اغسطس 2009 إلى 20 

سبتمبر 2009.
وكان العرض خاصا على السيارات 
اجلديدة بحيث تقام ثمانية س����حوبات 

الكترونية طوال شهر سبتمبر موزعة 
على عدد من معارض الس����اير، والذي 
أعطى زبائن معارض الساير فرصة التأهل 
لدخول الس����حب املميز على 11 سيارة 
تويوتا 2009، إضافة لهدية مجانية لكل 
سيارة، كما يحصل الزبائن على فرصة 
لدخول السحب عند كل 500 دينار كويتي 

يدفعها لشراء سيارة تويوتا جديدة.
وقد فاز ثامر عبداهلل حمد العازمي 
باجلائزة األولى )كوبون رقم 30004778( 
وهي تويوتا يارس سيدان، شركة الساير 
تبارك للفائزين وتشكر جميع عمالئها 
الختيارهم احلكيم لس����يارات تويوتا 
الس����اير وثقتهم بنا، ومب����روك عليكم 

عروضنا.

عقاريون لـ »األنباء«: السوق العقاري يعيش فترة »نقاهة« لالنطالق بداية 2010

مشاركون في معرض عالم العقار السادس كشفوا عن إبرام صفقات وتحقيق مبيعات »غير متوقعة«
المش�لوم: المستثمرون مقبلون على ش�راء العقارات بشكل جديالقبن�دي: العق�ار الي�زال الم�اذ اآلمن للكثي�ر من المس�تثمرين

عاطف رمضان
اجمع عدد من املش��اركني في 
معرض عالم العقار السادس في 
تصريحات متفرق��ة ل� »األنباء« 
على ان األزمة االقتصادية انتهت 
بالفعل وان الس��وق العقاري في 
الكويت يعيش ف��ي فترة نقاهة 
مؤكدي��ن ان اب��رام الصفق��ات 
واملبيع��ات املرضية التي حققتها 
الش��ركات خالل فت��رة املعرض 
دليل على ذل��ك وانها كانت غير 

متوقعة.
واع��رب البعض ع��ن تفاؤله 
كبير  بش��كل  السوق  بتحس��ن 
خالل الع��ام املقب��ل وان العقار 
اليزال املالذ اآلمن للمستثمرين. 
ه��ذا وق��د اس��تطلعت »األنباء« 
حركة املبيعات في املعرض فيما 
روجت الشركات لعقاراتها داخل 
وخارج الكويت وابرمت عددا من 
الصفق��ات بش��كل ملحوظ، في 
حني كانت هناك عمليات تنسيق 
تت��م ب��ني ال��زوار والش��ركات 
حول  معلومات  عل��ى  للحصول 
بع��ض العقارات متهي��دا المتام 
صفقات اخرى بعد انقضاء فترة 

املعرض. وفيما يلي التفاصيل:

املالذ اآلمن بالنس���بة لكثير من 
املستثمرين مقارنة بالقطاعات 

االستثمارية األخرى.
واعربت القبندي عن تفاؤلها 
العقاري خالل  بتحسن السوق 

الفترة املقبلة.
من جانبه، اكد رئيس مجلس 
اإلدارة واملدير العام لشركة االمراء 
العقارية حسني دشتي  الدولية 
ان معرض عالم العقار السادس 
حقق الهدف الرئيسي للشركات 
املشاركة، مش���يرا الى انه شهد 
اقب���اال ملحوظا خ���الل فتراته 
االخيرة الس���يما ف���ي الفترات 

املسائية.
واضاف دش���تي ان املعرض 
شهد ابرام العديد من الصفقات، 
موضح���ا ان »االم���راء الدولية 
العقاري���ة« تع���رض منتجاتها 
من العقارات بنس���بة 80% منها 
الكوي���ت وحتديدا في  خ���ارج 
االردن والس���عودية وسلطنة 
عم���ان وبريطانيا وان 20% من 

العاملي���ة وفتح املج���ال جلميع 
شرائح مواطني »الكويت ودول 
املجلس« واالجانب لتملك عقار 

مبنتجع سرايا اخليران.
ال���ى ان »مجموعة  ولف���ت 
اوريجينال« س���تقوم بتسويق 
منتجاتها خارج الكويت من خالل 
مش���اركتها في معرض سيقام 
اكتوبر  بالبحرين خالل ش���هر 
املقبل. وبني ان صكوك س���رايا 
اخلي���ران هي اداة اس���تثمارية 
عقارية تعتب���ر مبثابة حل من 
حلول مت دراستها من قبل شركات 
متخصصة ملجابهة االزمة املالية 
العاملية. وقال ان الشركة بصدد 
دراس���ة عدة ع���روض من قبل 
مس���تثمرين ومطورين للعقار 
وذلك بهدف تسويق مشاريعهم 
من خالل منتج الصكوك، موضحا 

ان هذا املوضوع قيد الدراسة.
وفي االطار ذاته قال مدير ادارة 
الدولية  املبيعات بشركة دينار 
عالء ابوعليان ان معرض عالم 

على ارض الواقع وان الش���ركة 
تس���عى دائما لتقدم كل س���بل 
الراحة للعم���الء. واكد على ان 
هناك ضمانات لثبات االس���عار 

طوال مدة االنتفاع.
واوض���ح ان الش���ركة لديها 
36 شاليها وان الشاليه الواحد 
يتكون من 3 غرف وصالة حيث 
تتميز هذه الغرف بانها صممت 

مبساحات كبيرة.
ان الشركة لديها  الى  واشار 
النخلة جميرا  مشروع آخر في 
بدبي وهو مشروع قائم وجاهز 

وان مدة املشروع 96 سنة.
وقال ان شركة »دينار« الدولية 
حريصة على التواصل مع عمالئها 
التي تقام  املع���ارض  من خالل 

بشكل مستمر.
التس���ويق  ادارة  اما مدي���ر 
بش���ركة »باز« للنظم العقارية 
د.خالد الش���مري فق���د افاد بأن 
السوق العقاري بدأ يتعافى بشكل 
تدريجي من تداعيات االزمة املالية 

العقارات التي تقدمها الش���ركة 
لعمالئها كائنة في الكويت.

ان���ه من املالحظ  الى  ولفت 
وجود اقبال على هذه العقارات 

من قبل الزوار بشكل جاد.
واشاد دشتي بتنظيم املعرض 
التوقعات  الذي خالف  واالقبال 
معربا عن نية الشركة في الوجود 
في املعارض التي ستقام خالل 

الفترات املقبلة.
من جانبه افاد املدير التنفيذي 
العاملية  ملجموعة »اوريجينال« 
محمد املش���لوم ب���ان املعرض 
حقق مبيعات مجزية للشركات 
املشاركة، مشيرا الى ان ذلك دليل 
على انفراج االزمة املالية العاملية 
العقاري  بشكل عام والس���وق 

بشكل خاص.
واضاف املشلوم ان مجموعة 
العاملي���ة تقدم  »اوريجين���ال« 
لعمالئها اداة عقارية استثمارية 
»صكوك سرايا اخليران« وذلك 
ملجابهة حتدي���ات األزمة املالية 

العقار السادس شهد اقباال جيدا، 
مش���يرا الى ان »دينار الدولية« 
العقارية  طرح���ت منتجاته���ا 
لعمالئها خالل املعرض باسعار 
مميزة. واضاف ان الشركة تسوق 
صك حق االنتفاع في مدينة لؤلؤة 
اخليران وهو عبارة عن ڤلل وان 
الشركة كانت سباقة في طرح هذه 

الفكرة في السوق الكويتي.
ولف���ت ال���ى ان اله���دف من 
هذا املش���روع هو اتاحة فرصة 
التمليك جلميع الفئات الى جانب 
اسعار االيجارات املناسبة، مبينا 
ان مدة املش���روع 25 سنة وان 
تس���لم املش���روع س���يتم من 1 
يناير املقبل. وقال ان الش���ركة 
تتميز مبصداقيتها في العروض 
املقدمة للعم���الء، مؤكدا ان هذا 
املوضوع هدف اساسي حترص 
عليه الش���ركة. واش���ار الى ان 
البيانات او املعلومات املوجودة 
في »البروشورات« التي اعدتها 
الشركة مشابهة ملا هو موجود 

العاملية، مشيرا الى ان املعرض 
شهد اقباال ملحوظا وابرام صفقات 
جيدة. واض���اف ان »باز للنظم 
العقاري���ة« تقدم لعمالئها نظام 
حصص املش���اع في دبي ومكة 
املكرمة. وكش���ف عن مشاريع 
جدي���دة ومفاجآت س���تطرحها 
الش���ركة في االس���واق قريبا. 
ووصف الشمري املعرض بأنه 
مبثابة نقطة التقاء بني الشركات 
والعمالء وانه س���بب رئيس���ي 
واساس���ي في ترويج منتجات 

الشركات وابرام الصفقات.
على صعي���د متص���ل ذكر 
مدير عام شركة »سما« مسقط 
للعقارات مرتض���ى الفاضل ان 
اقباال ملحوظا،  املعرض ش���هد 
مش���يرا الى ان االسواق تعيش 
حاليا فترة نقاهة وان االوضاع 

املالية بدأت تتحسن
ان املعرض شهد  الى  واشار 
ابرام العديد من الصفقات، موضحا 
ان »سما مسقط للعقارات« باعت 

اراضي في والية السويق ووالية 
املضيبي بسلطنة عمان، كما ان 
الش���ركة لديها وحدات سكنية 
في صاللة مقاب���ل البحر، وقال 
ان اسعار العقارات حاليا مناسبة 
للش���راء. من جانبه، افاد مدير 
ش���ركة رفيرا للتج���ارة العامة 
محمد الصفار بان املعرض شهد 
اقباال جيدا، مشيرا الى ان »رفيرا 
للتجارة العامة« لديها عقارات في 
سلطنة عمان الى جانب بعض 

العقارات االخرى في الكويت.
ان األزمة  واضاف الصف���ار 
العاملي���ة خلفت وراءها  املالية 
عوامل نفسية نتج عنها ترقب 

وحذر في عمليات الشراء.
ونصح الصفار الشركات التي 
لم تشارك في املعرض بضرورة 
اثبات حضورها، تواجدها خالل 
املعارض التي ستقام خالل الفترة 
املقبلة. من جهة اخرى، ذكر وليد 
الهادي مس���وق عقاري بشركة 
ان  العقارات  ألبانيا لتس���ويق 
املعرض شهد اقباال جيدا خالل 
الى  الفترات املس���ائية، مشيرا 
ابرام العديد من الصفقات، األمر 
الذي يدل على حتسن األوضاع 
االقتصادية. وق���ال ان »ألبانيا 
لتس���ويق العقارات« هي وكيل 
لشركة بريطانية بالكويت وانها 
تسوق عقارات في ألبانيا، الفتا 
الى انها دولة ناشئة لها مستقبل 
واعد وحتوي فرصا استثمارية 
واعدة. من جانب آخر، افاد مدير 
العالقات العامة بشركة ماجيك 
هوم العقارية محمد السليم بان 
املعرض شهد اقباال جيدا، مشيرا 
الى ان هذا االقبال دليل واضح 
على ان هناك حتس���نا بالسوق 
الثقة م���رة اخرى لدى  وعودة 

املستثمرين الكويتيني.

ف���ي البداي���ة قال���ت مديرة 
التسويق بشركة كويت اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات هدى 
القبندي ان معرض عالم العقار 
السادس شهد اقباال جيدا لم يكن 
متوقعا مشيرة الى ان ذلك دليل 
املالية  اننا تخطينا األزمة  على 
العاملية وان السوق العقاري حاليا 

يعيش في فترة نقاهة.
واضاف���ت القبندي ان هناك 
ارتياحا من قبل الشركات املشاركة 
وتفاؤاًل خاصة ان تلك الشركات 
حققت مبيعات وابرمت صفقات 

خالل فترة املعرض.
واشارت الى ان عامل اخلوف 
هو الذي خيم على السوق خالل 
الفترة االخيرة بس���بب االزمة 

العاملية.
وقالت ان الشركات املشاركة 
كانت حريصة على اثبات وجودها 
وتواصله���ا م���ع عمالئها خالل 

املعرض.
واوضح���ت ان العقار اليزال 


