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أحمد مغربي
افتتحت شركة عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده لاللكترونيات 
اول معرض لـ »بست دينكي« في 
الكويت بشارع تونس مبنطقة 
حولي مساء امس األول، وذلك 
بحضور الســـفير الياباني في 
الكويـــت ماسوتوشـــي موتو 
ممثال عن شركة بست دينكي 
اليابانية ورئيس شركة بست 
الكويت عبدالعزيز  ـ  يونايتد 
اليوســـفي وكبار املوظفني في 
شركة عيسى حسني اليوسفي 
وأوالده لاللكترونيات يتقدمهم 
النائـــب األول لرئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب د.عادل 
اليوســـفي وبحضور رئيس 
مجلس ادارة شركة بست دينكي 
- اليابان اريزونو وجمع كبير 

من عمالء الشركة.
وبهذه املناسبة قال رئيس 
شركة بست يونايتد ـ الكويت 
عبدالعزيز اليوســـفي ان لدى 
الشركة خطة خمسية لتوسيع 
آفاق الشركة بحيث تنطلق من 
الكويت لتشمل جميع اسواق 
منطقة اخلليج، مشيرا الى ان 
الشركة ستفتتح املعرض الثاني 

اليوســـفــي او غيرهـــا مثـــل 
)سوني ـ سانيو ـ سامسونغ ـ 
كينوود ـ مولينكـس( والعديد 
من الـــوكاالت األخرى لتوفير 
العمالء  اجلهد والوقت علـــى 
اكبر فرصة للتنافس  واتاحة 

بني املنتجات.
هذا ويخصـــص ركن كبير 
مبثابة متحف متميز يعرض 
فيه بعض مـــن اهم املنتجات 
املوجودة في األسواق العاملية 
والتي حتمل مواصفات خاصة 
وذلك لالســـتفادة مـــن مزايا 
التكنولوجيـــا املتوافرة حول 
العالـــم وهي منتجـــات غير 

مخصصة للبيع.
اجلديـــر بالذكر ان شـــركة 
عيسى حسني اليوسفي وأوالده 
لاللكترونيـــات رائـــدة قطاع 
االجهزة االلكترونية والكهربائية 
في السوق احمللي منذ عام 1952، 
وتعتبر »بست دينكي« من كبرى 
الشركات اليابانية املتخصصة 
في قطاع االلكترونيات وتأتي في 
املركز الثاني في السوق الياباني 
وترتكز معظم عملياتها خارج 
اليابان وخاصة في دول جنوب 

آسيا وتايوان واندونيسيا.

»اليوسفي« تفتتح أول معرض لـ »بست دينكي« في الكويت

الشركة لديها خطة لتنطلق من الكويت إلى جميع أسواق المنطقة
افتتاح المعرض الثاني في شارع فهد السالم في مقر برج »باناسونيك«

بحضور السفير الياباني وعدد كبير من موظفي الشركة وحشود غفيرة من العمالء

جناح ألجهزة امليكروويف

جانب من جولة السفير الياباني في معرض بست دينكي

حضور جماهيري حاشد قبل افتتاح معرض بست دينكي

قسم شاشات البالزما والـ »ال سي دي«

فريق املبيعات في معرض بست دينكي

جناح الكاميرات الرقمية في بست دينكي

قسم أدوات الطبخ في املعرض اريزونو متحدثا خالل املؤمتر الصحافي 

السفير الياباني ماسوتوشي موتو متحدثا خالل املؤمتر الصحافي عبدالعزيز اليوسفي متحدثا

جانب من حضور املؤمتر الصحافي يتقدمهم د.عادل اليوسفي وعارف اليوسفي )فريال حماد(معرض بست دينكي األول في الكويت

السفير الياباني ماسوتوشي موتو ود.عادل اليوسفي يقصان شريط االفتتاح

قريبا في شارع فهد السالم مبقر 
برج باناسونيك.

وأوضح اليوســـفي ان هذه 
اخلطوة تأتي بعد دراسة عميقة 
وخطـــة منهجية اســـتغرقت 
عدة سنوات ارتأت فيها شركة 
اليوســـفي توقيع عقد شراكة 
مع كبرى الشركات االلكترونية 
البيع  بتغيير مفهوم ممارسة 
بالتجزئة مـــع البيع باجلملة 
ضمـــــن مجموعة من األهداف 

التركيــز علــى  مــن أهمهـــــا 
خدمـــة ما بعـــد البيع كمحور 
أساســـــي اعتمدتــه الشركة 
لتقدمي افضــل اخلدمات للعمالء 
بصـــورة متكاملـــة وبالنمط 
ذاته املتبع في كبرى األسواق 

العاملية.
والغاية من هذا املعرض هي 
توفير جميع املاركات العاملية 
حتت سقف واحد سواء كانت 
تنطوي وكالتها حتت شـــركة 

السفير الياباني مصافحا د.عادل اليوسفي


