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»الجوثن« تتعاقد مع »باراجون للتسويق واالتصاالت«

جانب من توقيع االتفاقية

بعد االجتماع الذي عقد بني شركة باراجون 
للتسويق واالتصاالت وشركة اجلوثن للتجارة 
العامة واملقاوالت، مت االتفاق على ان الشركتني 
س���تعقدان اتفاقية خدمات ش���هرية. كون ان 
الشركتني عملتا معا في املاضي فقد قررتا اعادة 
توثيق الروابط بينهما، ستكون شركة باراجون 
عملي���ا الوكالة املبدعة الوحي���دة التي تتولى 

نشاطات إعالن شركة اجلوثن.
 وقد حضر االجتماع الذي اقيم في مقر شركة 
اجلوثن اجلهات املس���ؤولة من كال اجلانبني، 
من ش���ركة اجلوثن املدير العام حس���ني دياب 
ومديرة الوسائل االعالنية والنشاطات ردينة 
اخلش ومن شركة باراجون حضر مدير القسم 
االبداعي املدير التنفيذي السيد لؤي اصفهاني 
واملدير الفني قستنطني اسينوف ومديرة حساب 

العمالء جايا كروشليك.
 وبهذه املناسبة قال مدير القسم االبداعي املدير 
التنفيذي لشركة باراجون لؤي اصفهاني: »ان 
الشركتني تتبعان نفس املعتقدات حيث انهما 
تكافحان الحداث الفرق في مجاليهما وذلك بتقدمي 
اخلدمات واملنتجات املتميزة واملنافسة، وهذا ما 

يجعله مؤمنا بنجاح وفعالية هذا التعاقد«.
كما علق مدير عام شركة اجلوثن حسني دياب 

قائال: »شركة باراجون للتسويق واالتصاالت 
لها أسلوب متميز في التواصل والذي يتناسب 
مع منهجنا وانه مؤمن ب���ان هذا التعاون بني 

الشركتني سينتج عنه النجاح«.
في حني اضافت مديرة الوس���ائل االعالنية 
والنش���اطات في شركة اجلوثن ردينة اخلش: 
»اننا نتطلع للتعامل مع شريك تسويقي قادر 
على ايصال نتائج تتناسب مع تطلعاتنا وانها 

ترى في شركة باراجون الشريك املناسب«.
يذكر ان شركة اجلوثن، عضو مجموعة ماضي 
الدولية Madi International Group، بدأت اعمالها 
في الكويت عام 1991. وتتخصص مجموعةماضي 
في منتجات التجمي���ل االحترافي وجتهيزات 
الصالونات ومعاهد التجميل من اثاث واجهزة 
ومنتجات. توس���عت ش���ركة ماضي بفروعها 
عبر دول اخلليج والش���رق االوسط واصبح 
لها تأثير ملح���وظ في كل من الكويت، لبنان، 
اململكة العربية الس���عودية، االمارات املتحدة، 

قطر، عمان والبحرين.
ان الشرارة االبداعية التي تتميز بها شركة 
باراجون واالسلوب املتميز لشركة اجلوثن في 
االعالن تبشر بان هذا التعاون سيثمر عن املزيد 

من النجاح لكال الطرفني.

..والشعار التجاري لشركة باراجونالشعار التجاري لشركة اجلوثن

للعام 2009 وبعد اختيارها من بين 1100 شركة محلية وعالمية 

»مسافي« تعزز مركزها بفوزها بجائزة العالمة التجارية
عززت »مس���افي« مكانتها في 
املنطقة بفوزها بجائزة »س���وبر 
التجارية للعام  العالم���ة  براند« 
2009. اجلائزة الفاخرة الصادرة 
عن هيئة مستقلة في التحكيم دليل 
آخر على قوة عالمة مس���افي في 

منطقة اخلليج.
توجت اجلائزة سنة من النجاح 
ملسافي في العام 2009 حيث حققت 
الش���ركة منوا ملحوظا في جميع 
فئ���ات منتجاتها. ومس���افي هي 
املياه  ف���ي قطاع  الرائدة  العالمة 
املعبأة في دولة اإلمارات وسلطنة 
عمان وبارزة احلضور في منطقة 

اخلليج. 
و ق���د مت اختيار مس���افي من 
بني 1100 ش���ركة محلية وعاملية 
ب���ارزة بعد حتقيقها مس���تويات 
عالية في قائمة املعايير الصعبة 
املوضوعة من قبل جلنة التحكم 
وتصويت أكثر من 3 آالف شخص 

من احملترفني.
يتوزع نشاط مسافي في فئات 
انتاجية عديدة منها املياه املعدنية 
والعصير واحملارم الورقية وشرائح 
البطاطس الفاخ���رة. وكجزء من 
مسؤولية مسافي االجتماعية فقد 
بدأت خدمة إعادة التدوير الهادفة الى 
تخفيف تأثير العبوات البالستيكية 
على البيئة، ولقيت املبادرة ترحيبا 
من قبل العديد من الش���ركات في 

دول مجلس التعاون.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
مسافي أشرف أبو شادي: تتشرف 
مسافي باحلصول على لقب »العالمة 
التجارية للعام« من »سوبر براند« 
واختيارها من بني عالمات مرموقة 
عدي���دة. وأضاف: »هذا دليل على 
اجله���ود التي بذلناه���ا ونبذلها 
للمحافظة عل���ى مكانتنا الرائدة 

في املنطقة لفترة طويلة«.
و كش���ف أن »مس���افي« مت 

اختيارها من قبل مجلس س���وبر 
براند املكون من 12 عضوا وأكثر من 
2700 شخص من كبار املسؤولني 
التنفيذيني من جميع أنحاء العالم 
الذين صوتوا عبر االنترنت، مشيرا 
إلى أن كل عضو في مجلس التحكيم 
يتميز مبهارات استثنائية في قطاع 
األعمال ومعرفة عميقة باألسواق 

واملمارسات املعتمدة فيها.
وأكد أن احلص���ول على لقب 
»س���وبربراند« هو شهادة أكيدة 
للعمالء القائمني واحملتملني واالعالم 
واملزودين واملستثمرين واملوظفني 
عن قوة وأهمية العالمة، الفتا إلى 
أن العالمات التي حتقق مستوى 
محددا م���ن التقدير املوضوع من 
قبل مجلس سوبربراند املستقل 
مؤهلة لتك���ون مدرجة في كتاب 
سوبربراند االمارات العربية املتحدة 
الذي يتم اصداره سنويا ويتابع 

مسيرة واجنازات العالمات.

أبو ش�ادي: الشركة تم اختيارها من قبل مجلس سوبر براند مكون من 12 عضواً وأكثر من 2700 مسؤول 

»مسافي« وريادة للسوق خالل العقود الثالثة الماضية
تأسس��ت »مس��افي« في العام 1976 برأسمال 
مدفوع يبلغ 5.5 ماليني دوالر، واستمرت الشركة 
في ريادتها للسوق خالل العقود الثالثة املاضية من 
خالل تقدمي منتجات عالية اجلودة وعاملية املواصفات، 
كما أصبح اسمها مرادفا للمياه املعدنية املعبأة في 
املنطقة بأكملها، وأقامت مسافي شبكة توزيع واسعة 
لتلبية متطلبات األسواق احليوية وحدثت معداتها 

املتطورة ملواكبة التطور التكنولوجي في العالم.
وانطالقا من كونها عالمة رائدة تلبي متطلبات 
املستهلكني، عززت »مسافي« قائمة منتجاتها لتشمل 
املياه املعدنية واحمل��ارم الورقية والعصير واملياه 
املنكهة ومسافي غورميه لشرائح البطاطس بنكهات 
امللح والفلفل واجلبنة. وتأتي مياه مسافي املعدنية 
في عبوات س��عة 1.5 ليت��ر و500 ملل و330 ملل 

)العادية والرياضية( وعبوات االربعة غالونات و330 
ملل للصغار )العادي��ة والرياضية(، وأكواب املياه 
سعة 250 ملل و200 ملل و125 ملل، عبوات االربعة 
غالونات قابلة للتدوير بنس��بة 100% وتس��تخدم 
مرة واح��دة فقط. ويتضمن خ��ط إنتاج احملارم 
علب احملارم فاخرة بأريج االزهار باللون الليلكي 
والزهري واألخضر وعلب احملارم اخلاصة بالسيارات 
ومحارم »احساس الربيع« الفاخرة، وتتمتع مسافي 
مبكانة رائدة أيضا في اسواق االمارات في قطاع 
احملارم من حيث مؤش��ر قيمة العالمة وباحلصة 
االكبر في هذا القطاع ف��ي دولة االمارات. ويأتي 
عصير مس��افي بنكهات طبيعي��ة وخليط مبتكر 
وغني بالفوائد ويتوافر في عبوات س��عة ليترين 
وليتر واحد و200 مل��ل، كما تتوافر املياه املنكهة 

بطع��م الفراولة والليمون واخل��وخ والليمون مع 
النعناع سعة 500 ملل.

مس��افي هي أول ش��ركة في الشرق األوسط 
حتصل على ش��هادة آي��زو 9002 ومنحت جائزة 
آيزو 9001:2000 لتمكنها من تطوير وتقدمي نظام 
إدارة للجودة عالي املستوى،كما حصلت مسافي 

.HACCP على جائزة
مسافي عضو في اجلمعية العاملية للمياه املعبأة 
 ABWA واجلمعية اآلس��يوية للمياه املعبأة IBWA
وتخضع مياهها لفحص وتصديق من قبل اجلمعية 
األميركية للعلوم NSF، التي تعد تقارير سنوية غير 
محددة مسبقا ملصلحة IBWA، ومسافي هي أول 
شركة مياه معدنية في املنطقة حتصل على جائزة 

آيزو 14001 لإلدارة البيئية.


