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عبدالعزيز اليوسفي 

اليوسفي متحدثا إلى الصحافيني خالل اللقاء

 )فريال حماد(لقطة جماعية لعبدالعزيز اليوسفي مع عدد من قياديي الشركة

الشركة ألغت االفتتاح والعرض بالتنسيق مع »التجارة« للحيلولة دون وقوع إصابات أو أضرار بالمعرض

اليوسفي: خطة تسويق افتتاح معرض »بست« أحدثت »ضجة« واستقطبت اآلالف

مشتريات بـ 50 دينارا جوائز 
مجانية وبالفعل شهد املعرض 
في اول يـــوم افتتـــاح إقباال 
جماهيريا كبيرا وكانت نسبة 
املبيعات فـــي هذا اليوم أعلى 
من املتوقع نتيجة هذا العرض 

املميز.
وعن السر في قيام الشركة 
بطرح عروض االفتتاح والتي 
أعلنت عنها في الصحف احمللية 
على جهاز الكمبيوتر احملمول 
بـ 50 دينارا وجهاز امليكروويف 
بدينار قال اليوسفي ان الشركة 
قامت باالتفاق مع الشـــركات 
املنتجة لهذه االجهزة بتقدمي 
هذا العرض ومساعدة معرض 
بست اجلديد في حتمل التكلفة 
مناصفـــة، مضيفـــا: »بعض 
الشـــركات اليابانيـــة دعمتنا 
في تقدمي العديد من االجهزة 
بســـعر رمزي جدا مبناسبة 

االفتتاح«.

عدد أجهزة العرض

وقال اليوسفي ان بعض ما 
نشر في الصحف حول ان عرض 
»بست« من هذه االجهزة كان 
ضئيال للغاية هو خبر عار متاما 
عن الصحة، حيث أكد ان عدد 
االجهزة التي كانت مخصصة 
للعرض ومســـجلة في وزارة 
التجارة كان كبيرا جدا لتغطي 
مئات الزوار للمعرض، مشيرا 
الى ان العديـــد من املعارض 
العامليـــة تقوم بطـــرح هدايا 
مجانية لنســـبة من 3 الى %5 
من الزوار ولكن نسبة العرض 
الذي كانت ستطرحه الشركة 
كان أكثـــر من هذه النســـبة 

مبراحل.

فقط، اما فكـــرة تكرارها مرة 
ثانية فهذا مســـتبعد من قبل 

الشركة في الوقت احلالي.
وأشـــار اليوســـفي الى ان 
طبيعة اجلو احلار في الكويت 
هي التي فرضت على الشركة ان 
تفتتح املعرض في هذا التوقيت 
من املساء، موضحا ان العديد 
من الزوار وخاصة اليابانيني 
ال يستطيعون حتمل درجات 
احلرارة العالية التي تشهدها 
الكويت في الســـاعات االولى 
مـــن النهار وفتـــرة الظهيرة، 
مشيرا الى ان الشركة ونظرا 
لالخطاء التي حدثت في معرض 
بست بحولي قررت ان تفتتح 
املعرض الثاني للشركة والذي 
ســـيكون في برج باناسونيك 
في شهر ديســـمبر املقبل في 
النهار،  الســـاعات االولى من 
وذلك نظرا لتغير درجة احلرارة 

واعتدالها.
اليوســـفي ان آالف  وذكر 
الـــزوار الذيـــن حرصوا على 
افتتاح املعرض  التواجد قبل 
بســـاعات لم يتوافـــدوا على 
املعرض للعرض املغري وامنا 
جاءوا لرؤية افتتاح املعرض 
الكبير الذي يضم حتت سقفه 
كل املاركات العاملية من االجهزة 
الكهربائية، وخير دليل على 
هذا االمر ان احدى الشـــركات 
املنافسة كان لديها عرض كبير 
في نفس يوم افتتاح »بست« 
استمرت في الدعاية والترويج 

له في الصحف لعدة ايام.
»عندمـــا  قائـــال:  وأردف 
شعرنا بأن األمر بدأ يخرج عن 
السيطرة، قمنا بعدة اتصاالت 
مع الشـــرطة ووزارة التجارة 
لالعتذار عن عدم االفتتاح ومن 
ثم إلغاء العرض، فرفضوا في 
البداية وأكـــدوا على ضرورة 
االلتزام بالعـــرض والدعاية 
التي قامت بها الشـــركة على 
مدار األسبوع، فقمنا بتوسيع 

دائرة االتصال عندما تأكدنا أن 
الوضع حتول الى كارثة بكل 
املقاييس ومن املمكن ان يتحول 
الـــى كارثـــة تتخللها ضحايا 
وإصابات كبيرة في ظل وجود 
السفير الياباني لدى الكويت 
موتو ورئيس شـــركة بست 

دينكي اليابان ايرزونو.

أضرار بسيطة

التي حلقت  وعن األضرار 
انه  اليوســـفي  باملعرض قال 
على الرغـــم من وجود اآلالف 
إال انه وهلل احلمد لم حتدث اي 
أضرار باملعرض سوى أضرار 
بسيطة حلقت بالباب اخللفي 
من املعرض نتيجة تدافع الناس 

على هذا الباب.
وعن وجـــود أي مخالفات 
قد تكون سجلت ضد الشركة 
من قبل وزارة التجارة وجلنة 
حقوق املستهلك قال اليوسفي 
التجـــارة تضـــع  وزارة  ان 
نصب عينيها حماية العميــل 
واملستهلك واملواطن في وقت 
واحد وعندما تيقنت »التجارة« 
ان األمر حتول إلى كارثة أخذت 
القرار بإلغاء االفتتاح ومن ثم 

العرض.
اليوسفي ان زوار  واعتبر 
املعرض أثبتوا للجميع مـــدى 
العالقة احلميمة التي تربطهــم 
بشركة عيسى حسني اليوسفــي 
ومن ثم معارض بست دينكــي، 
اعتقــد ان  البعض  ان  خاصة 
توافـــد اآلالف الـــى املعــرض 
كان نتيجـــة العـــروض التي 
الواحد،  الدينار  الى  وصلــت 
مشيــدا بالدور الذي قامت به 
الشـــرطــة في احلفاظ علـى 
النظـــــام واألمــن الذي خرج 

عـن السيطــرة.
وقال اليوسفي ان الشركة 
التالي بطرح  اليوم  قامت في 
عرض مميـــز وقوي جدا مثل 
كل  وعلـــى  واربـــح«  »دور 

أحمد مغربي 
كشف رئيس شركة بست 
ـ الكويت عبدالعزيز  يونايتد 
اليوسفي ان االزدحام الشديد 
الذي واكب حفل افتتاح معرض 
بست دينكي االول في الكويت 
بشارع تونس مبنطقة حولي 
ما هو اال فكرة تسويق جيدة 
اتبعتها الشركة جلذب اجلمهور 
افتتاح  الى  الشـــركة  وعمالء 
املعرض، موضحا ان العديد من 
الشركات املنافسة في السوق 
احمللـــي تتبع هذا االســـلوب 
اجلذاب من خالل بيع االجهزة 
الكهربائية بأسعار رمزية في 
أول أيام افتتاح املعرض جلذب 
اجلمهور الى املعرض، وهذا ما 
دفعنا بالفعل اىي التفكير في 
هذا العرض املغري على اجهزة 
الكمبيوتر والكاميرات الرقمية 

واجهزة امليكروويف.
حديث عبدالعزيز اليوسفي 
جاء خالل لقاء مصغر مع عدد 
مـــن الصحافيني من الصحف 
احمللية لتوضيح املالبســـات 
التي حدثت خالل حفل افتتاح 
معرض بست دينكي في حولي، 
وأوضح اليوسفي ان ما حدث 
في يوم االفتتاح لم يكن متوقعا 
أبدا من قبل ادارة الشركة وال 
ادارة التسويق، حيث اعتبرنا 
ان العـــرض املغـــري ألجهزة 
امليكروويـــف وبيعها بدينار 
سيجذب مئات العمالء، ولكن 
ما حدث فـــي يوم االفتتاح لم 
يكن متوقعا أبدا، حيث فوجئنا 
بـــآالف العمـــالء الراغبني في 
الدخول للمعرض واالستفادة 

من العرض.

ضجة إعالمية

الدعاية  ان  اليوسفي  وبني 
االعالنية التي قامت بها الشركة 
قبـــل موعد افتتـــاح املعرض 
الكويت،  أحدثت »ضجة« في 
وخيـــر برهان علـــى ذلك ان 
آالف الزوار بـــدأوا يتوافدون 
الســـاعة  املعـــرض من  على 
الرابعة عصرا حلجز كوبونات 
لالجهـــزة الكهربائية، مضيفا 
بالقول »عندما شعرنا بان االمر 
يزداد تعقيدا مع قدوم اآلالف 
الزبائن قمنـــا باتصاالت  من 
مكثفة مع الشركة االم اليوسفي 
إلرسال امن خاص للمعرض 
للمساعدة في السيطرة على 
املوقف واحليلولة دون وقوع 

أي اضرار باملعرض«.
وعـــن خطط الشـــركة في 
االقدام علـــى تنفيذ مثل هذه 
الدعاية في حالـــة افتتاح أي 
معارض اخرى لـ »بست« في 
الكويت قال اليوسفي ان آلية 
التسويق املشـــوقة واجلذابة 
كانـــت الفتتاح املعرض االول 

شكر وامتنان
توجـه عبدالعزيز 
اليوســـفـي بالشكـر 
واالمتنـان الـى وزارة 
الداخليــــة متمثلـــة 
فـــي االدارة العامـــة 
للدوريات واالمن العام 
على ما قاموا به خالل 
االفتتاح بالسيطـرة 
على املوقف واحليلولة 
دون وقوع اي اصابات 
او حاالت وفاة ال سمح 
اهلل، مضيفا ان رجال 
وزارة الداخلية قاموا 
بواجبهـــم الوطنـي 
في حمايـة املواطنني 
واملقيمــني علــى حــد 
ســواء مــن اي ضــرر 

او سوء يلحق بهم.


