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افتتح مركز خدمة »رينو« الجديد كليًا في مقر شركة البابطين بمنطقة الري 

صالح البابطين: »نيسان« تستحوذ على 20% من سوق السيارات المحلي

عبدالعزيز البابطني، مضيف����ا ان مركز خدمة رينو 
اجلديد هو حقا مبادرة ممتازة بحق عمالء رينو في 
الكويت، حيث انه يوفر لهم راحة البال أثناء خدمة 

الصيانة دون إجهاد أو تعب.
وأوضح أن مركز اخلدمة يوفر صالون استراحة 
ليتمتع العميل بضيافة مرموقة في حني يجرى فحص 
رفيع املستوى لسيارته، مضيفا »لقد بدأنا في أغسطس 
2008 إستراتيجية التحول لرينو من خالل مبادرة إطالق 
رينو سافران كأول سيارة من فئتها حيث قمنا بهذه 
اخلطوة خصيصا كتعزيز لسوق السيارات اخلليجي 
ووسيلة ملنافسة السيارات اليابانية وخالفها«، وأضاف 
»متاشيا مع إستراتيجية )رينو... العميل أوال(، فقد 
أوفت شركة عبد احملسن عبدالعزيز البابطني بوعودها 

بتقدمي اخلدمات األفضل اآلن ودائما.

أرقى الخدمات

من جهته، قال رئيس العمليات في شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني محمد شلبي انه مبثابرة شركة 
عبد احملسن عبدالعزيز البابطني لتوفير أرقى اخلدمات 
لعمالئها فنحن نعتز ونفخر بإضافة ابتكار آخر إلى 
تيار منتجات وخدمات رينو املتقنة، فإرضاء العميل له 
األولوية القصوى دائما لدى الشركة وهذا نأخذه بعني 
االعتبار كعامل رئيسي وحافز أهم إلبداع متناه وخدمات 
غير مسبوقة. جتدر االشارة الى أن حفل افتتاح مركز 
خدمة رينو اجلديد حضرة مدير العالقات العامة 
في شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني غازي 
البابطني وعدد من قياديي الشركة وجمع كبير من 

الصحافيني واملهتمني بقطاع السيارات احمللي.

الى زيادة حصتها الس���وقية من خالل املوديالت 
اجلديدة التي ستطرحها الشركة والتي تعول عليها 
كثيرا في زيادة هذه احلصة، مشيرا الى ان الشركة 
سوف تفتتح عددا من مراكز اخلدمة خالل الفترة 
املقبلة، متوقع���ا االنتهاء من مركز خدمة اجلهراء 

خالل ال� 4 شهور املقبلة.
وعن ش���كوى العمالء من ارتفاع أسعار خدمة 
الكراجات ل���دى الوكالء قال البابط���ني ان خدمة 
الكراجات في منطقة اخلليج 
تعتبر األرخص على مستوى 
العالم، مش���ددا على انه ال 
يوجد وجه مقارنة بني مركز 
خدمة الوكيل املعتمد والورش 
املوج���ودة ف���ي منطقت���ي 
الشويخ والري، خاصة ان 
خدمات الوكيل مضمونة من 
الغيار األصلية  حيث قطع 
والفني���ني املتخصصني في 
هذا املجال واحلاصلني على 
شهادات معتمدة من الشركة 
ملزاولة هذه املهنة باإلضافة 
إلى توافر كل س���بل الراحة للعم���الء أثناء فترة 

صيانة سياراتهم.

سجل نجاحات

من جانبه، قال مدير عام املكتب اإلقليمي ل� »رينو« 
في دبي محمد بناني ان مركز اخلدمة اجلديد ل� »رينو« 
ميثل عالمة فارقة في سجل جناحات شركة عبد احملسن 

للفترة املقبلة، وذلك مقارنة ببعض الوكالء احملليني 
أو على مس���توى املنطقة الذين مازالوا يعانون من 
ارتفاع املخزون لديهم على الرغم من نزول اإلصدارات 

اجلديدة من السيارات.
وقال ان الش���ركة تس���عى دائما إل���ى تقدمي كل 
التسهيالت للعمالء على السيارات اجلديدة، خاصة أننا 
تتميز بأسعارنا التنافسية الكبيرة واخلدمة املتميزة 
في الكراجات بالتزامن مع خطط الشركة املستمرة 

في تطوير الكراجات بأحدث 
وسائل التكنولوجيا والفنيني 
احملترفني والتي تنتشر في 

جميع مناطق الكويت.

قرارات المركزي

وعن تأثر قطاع السيارات 
احملل���ي عقب ق���رار البنك 
املركزي بتخفيض س���قف 
االقت���راض ال���ى 40% م���ن 
صافي راتب العاملني و%30 
للمتقاعدين قال البابطني ان 
التشدد في منح التسهيالت 

أثر كثيرا على جميع وكالء السيارات في الكويت 
الن القرار حد من قدرات املستهلك الشرائية، مبينا 
أن القرار يرجع باألساس الى البنك املركزي ومسألة 

العدول عن هذا القرار ترجع للبنك.
وعن احلصة السوقية ل� »نيسان« في السوق 
احمللي قال البابطني ان حصة نيس���ان في السوق 
احمللي تبلغ 20%، مش���يرا الى ان الشركة تسعى 

أحمد مغربي 
ق���ال الرئيس التنفيذي لش���ركة عبداحملس���ن 
عبدالعزي���ز البابطني صال���ح البابطني ان مبيعات 
السيارات شهدت حتس���نا بنسبة 20% خالل الربع 
الرابع م���ن العام احلالي، حيث س���جلت املبيعات 
قف���زات كبيرة مقارنة بفترة االزمة التي أثرت على 
قطاع السيارات سواء العاملي واحمللي، مشيرا الى أن 
القطاع جتاوز األسوأ من االزمة، خاصة ان العمالء 
بدأوا يش���عرون بالثقة التامة في حتسن األوضاع 
االقتصادية ومن ثم اإلقبال على السيارات، مشيرا 
الى أن مبيعات املجموعة ش���هدت حتس���نا بنسبة 
30% خالل االزمة املالية بفضل تنافس���ية األسعار 

وانخفاض املخزون.
وأوضح البابطني خالل افتتاح مركز خدمة »رينو« 
اجلديد كليا في مقر الشركة مبنطقة الري أن الشركة 
تعاني حاليا من الوفاء بالطلبات الكبيرة التي بدأت 
تزداد يوما بعد يوم خاصة التي تطلب من املوردين 
فأصبح هناك ش���ح في التوريد وذلك بالتزامن مع 
التحس���ن في قطاع الس���يارات العاملي، وذلك على 
عكس الذي كان متوقعا في بدايات االزمة أن القطاع 
سيأخذ فترة نقاهة كبيرة قبل أن يستعيد عافيته 

من جديد من االزمة.
وتوقع البابطني أن يكون الطلب على السيارات 
اجلديدة بنفس الوتيرة املرتفعة خالل الفترة املقبلة 
وسيزداد مع بداية العام املقبل خاصة مع املوديالت 
اجلديدة، مشيرا الى أن الشركة ليس لديها مخزونات 
كبيرة من إصدارات العام املاضي والسابق له، حيث 
ستدخل الشركة العام 2010 مبخزون معتدل ومناسب 

)أسامة البطراوي(صالح البابطني وغازي البابطني ومحمد بناني ومحمد شلبي يقصان شريط االفتتاح  غازي البابطني األول من اليمني ومحمد شعبان ومحمد بناني خالل املؤمتر الصحافي 

صالح البابطني

صالح البابطني مستمعا إلى شرح من محمد شعبان بعد افتتاح املركز

لقطة ملركز خدمة رينو اجلديد

صالح وغازي البابطني في لقطة تذكارية مع عدد من قياديي »رينو«

»هيونداي كوريا« تهدي عمالءها في الكويت
مجموعة سيارات بأسعار خاصة خالل يومين فقط

أعلنت شركة شمال اخلليج التجارية عن عرض خاص 
مت بالتنس���يق مع ش���ركة هيونداي األم في كوريا بحيث 
تصل مجموعة خاصة من سيارات هيونداي اجلديدة إلى 
املنطقة التجارية احلرة في الشويخ ليتم تسويقها بأسعار 

خاصة تكرميا للجمهور 
ال���ذي حققت���ه  الكبي���ر 
هيونداي في الكويت خالل 
السنوات املاضية خاصة 
السنة اجلارية التي شهدت 
مبيعات قياسية على الرغم 

من األزمة العاملية.
وع���ن ه���ذا العرض 
اخلاص واجلديد من نوعه، 
قال املدير العام لش���ركة 
ش���مال اخلليج التجارية 
رائد ترجمان: »إن هيونداي 
األم، وشركة شمال اخلليج 
التجارية تنظران بكثير من 
الفخر للتطورات النوعية 
التكنولوجية  والث���ورة 
وتطبيقات الرفاهية التي 
أحدثت قفزات نوعية في 
تاريخ هيونداي احلديث. 

كما أن اإلقبال الكبير ال���ذي حققته هيونداي في الكويت 
جعل الش���ركة األم في كوريا ترسل لنا مجموعة محدودة 
من الس���يارات اجلديدة ليتم تقدميها بأسعار خاصة جدا 
لتك���ون نوعا من االمتنان لكل م���ن جرب هيونداي وأراد 
العيش في س���يارة جتمع بني كل مواصفات التكنولوجيا 

واألناقة والسالمة«.

وأضاف ترجمان: »وس���يكون هذا العرض ملدة يومني 
فقط حيث سيقوم طاقم عمل متخصص من فريق املبيعات 
بالتواجد خالل يومي العرض في الفترة املسائية الستقبال 
الزوار وإمتام عمليات البيع باألسعار التي ستكون مناسبة 
جدا وممي���زة، األمر الذي 
يعكس حرصنا الدائم على 
تقدمي العروض املبتكرة 
واملبادرات التسويقية التي 
حتقق أعلى مستويات رضا 

العمالء«.
ويشكل االنتشار املتزايد 
لس���يارات هيونداي في 
امت���دادا طبيعيا  الكويت 
أداء  ف���ي  الكبير  للنم���و 
الشركة س���واء من حيث 
املبيع���ات العاملية أو من 
حيث اجلوائز التي حترزها 
وتنالها هيونداي والتي ال 
مير أسبوع إال ويكون في 
جعبة هيون���داي جائزة 
تقديري���ة وتقيي���م عالي 
اجلودة من جهات عاملية 
وخاصة مبا حققته الشركة 
في أصعب ميادين املنافسة في الدول املصنعة للسيارات 
في أوروبا وأميركا وآسيا وذلك حسب ما تشير إليه األرقام 
املذهلة ملبيعات هيونداي في تلك األس���واق حيث حققت 
هيونداي مبيعات ارتفعت بنسبة 39.7% ملصانعها اخلارجية 
وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر 2009 مقابل نفس املبيعات 

للسنة املاضية.

رائد ترجمان بجوار سيارة هيونداي

ت  مبيع�������ا
شه��دت  المجم�وعة 
تحس�ن��ًا بنسبة %30 
خالل فترة األزمة المالية


