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مركز الخدمة المتكامل لشركة المطوع والقاضي في األحمدي 

)محمد ماهر(هوندا جاز

         أحمد مغربي 
كشف مدير عام مبيعات الس�يارات في شركة املطوع والقاضي، وكيل سيارات هوندا، أحمد ابو الهدى أن مبيعات 
الش�ركة ارتفعت بنسبة 40% خالل الربع الثالث من العام احلالي، متوقعا أن تس�جل مبيعات الربع الرابع نفس النسبة 
لتغطي الشركة بذلك االنخفاضات التي حدثت خالل الربعني االول والثاني جراء االزمة املالية العاملية.  
وأوضح ابوالهدى في حوار مع »األنباء« أن الشركة أطلقت العديد من احلمالت التسويقية التي 
ساعدتها كثيرا على جتاوز األسوأ من االزمة وكان اهم هذه احلمالت هي »خلي قدميك يفيدك« 
حيث أتاحت هذه احلملة استبدال سيارات العمالء من فئة هوندا أو غيرها بأعلى سعر عند 
شرائهم سيارات هوندا اجلديدة.  واشار الى أن الشركة حصلت على املركز االول ألفضل 
وكيل سيارات في خدمة العمالء )مراكز اخلدمة( 5 سنوات على التوالي واملركز االول 
في خدمة العمالء أثناء عملية البيع في املعارض وذلك للسنة الثالثة على التوالي 
حيث تعتبر واحدة من 4 وكالء لهوندا في العالم يحصلون على جائزتني في نفس 
السنة وتعتبر هذه الدراسة محايدة وميولها 7 من أكبر مصنعي السيارات 

في العالم. وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع أحمد أبو الهدى:

أحمد ابو الهدى

إبهار العالم كله بكل ما هو جديد في عالم السيارات 
وبالتزامن مع هذا النجاح سجلت معظم سيارات 
هوندا جوائ����ز كبيرة خالل الع����ام 2009 حيث 
اس����تحوذت س����يارة هوندا اكورد الكوبيه على 
العديد من هذه اجلوائز حيث اس����تحوذت على 

69% من فئة الكوبيه.

ما عدد مراكز اخلدمة لدى الشركة حاليا؟
لدى الشركة مركزان للخدمة املتكاملة )املبيعات، 
مراكز اخلدمة وقطع الغيار( في الشويخ واألحمدي 
وتعد هذه من افضل مراكز اخلدمة، ومت جتهيزها 
بأحدث وسائل الصيانة، وكذلك تدريب الفنيني 
على اعلى مستوى، توفير صاالت منفصلة للرجال 
والنساء ومجهزة مبختلف وسائل الراحة، طاقم 
استقبال مميز خلدمة افضل وسرعة اكثر وسرعة 
في تسلم وتسليم السيارة ومساحة تخزين واسعة 
بوجود نظام املواقف املتطور واملميز الذي يجعلنا 
مختلفني عن الوكالء اآلخرين ان ساعات الدوام 
الرسمي في مراكز اخلدمة لدينا من 8 صباحا الى 8 
مساء، وتتم عملية الصيانة من دون حجز مسبق 
بأيدي فنيني مؤهلني ومدربني بشهادات من هوندا 
موتورز وبوجود أحدث اجهزة الصيانة واكثرها 
تطورا وبوقت قياسي وبال منافس، كما تتوافر 
في هذه املراكز اقس����ام خاصة للخدمة السريعة 
حيث باإلمكان تقدمي السيارة للخدمة السريعة 

وتسلمها خالل مدة قصيرة.
وتخدم مراكز اخلدمة يوميا بالش����ويخ لدى 
الشركة حوالي 170 سيارة و65 سيارة في مركز 
األحمدي، اما بالنسبة للخدمة العادية فتستوعب 
املراكز اكثر من 50 سيارة )مركز األحمدي( واكثر 
من 90 س����يارة يوميا في مركز الش����ويخ. وقد 
قامت الشركة بالعديد من العروض التسويقية 
املوسمية اخلاصة بصيانة السيارات والتي تهدف 

الى التواصل املستمر بالعمالء وإرضائهم.

حيث جرى متديدها لفترة مماثلة، والحظنا أن 
هذه احلملة آتت ثمارها حيث شاهدنا إقباال كبيرا 
من العمالء علي بيع السيارات املستعملة وأخذ 

سيارات هوندا اجلديدة.

ما أهم اجلوائز التي حصدتها »املطوع والقاضي« 
مؤخرا؟

حصلت الشركة على املركز االول ألفضل وكيل 
سيارات في خدمة العمالء )مراكز اخلدمة( 5 سنوات 
على التوالي واملركز االول في خدمة العمالء أثناء 
عملي����ة البيع في 
وذلك  املعارض 
الثالثة  للس����نة 
عل����ى التوال����ي 
وه����ذه تعتب����ر 
واح����دة م����ن 4 
وكالء لهوندا في 
العالم يحصلون 
عل����ى جائزتني 
السنة  في نفس 
وتعتب����ر ه����ذه 
الدراسة محايدة 
وميوله����ا 7 من 
أكب����ر مصنعي 
الس����يارات ف��ي 
العال����م. ه������ذا 
وبفض����ل متيز 
موديالت هوندا 
الت��������ي ال 
تتوانى 
ف����ي 

بتخفيض سقف االقتراض للعاملني بنسبة %40 
وللمتقاعدين بنسبة 30% لعب الدور األبرز في 

الضغط على املبيعات. 

ما احلمالت التسويقية والدعائية التي قامت بها 
الشركة لتنشيط املبيعات؟ 

أطلقت الشركة العديد من احلمالت التسويقية 
التي ساعدتنا كثيرا على جتاوز األسوأ من االزمة 
وكان اهم هذه احلمالت هي »خلي قدميك يفيدك« 
حيث أتاحت هذه احلملة استبدال سياراتهم من فئة 

هون����دا أو غيرها 
بأعلى سعر عند 
شرائهم سيارات 

هوندا اجلديدة.
وشملت هذه 
احلملة سيارات 
»سي أر في« ذات 
الرباعي  الدف����ع 
واألكثر منوا في 
املبيعات عاملي��ا 
السيارة  وكذلك 
احملبوبة هوندا 
وكذلك  أك����ورد 
على االقتصادية 
س����يفيك، وق����د 
ش����هدت ه������ذه 
إقب�اال  احلمل����ة 

كبيرا 

ماذا عن مبيعات املط��وع والقاضي خالل الربع 
الرابع من العام احلالي؟ 

في احلقيقة أن س����وق السيارات احمللي تأثر 
كثيرا من االزمة املالية العاملية حيث انخفضت 
مبيعات السيارات في السوق احمللي بنسبة %20 
خالل العام احلالي، وبالتوازي مع هذا االنخفاض 
ش����هدت مبيعاتنا انخفاضا خالل الربعني األول 
والثاني إال أن مبيعات الشركة وهلل احلمد شهدت 
حتس����نا كبيرا خالل الربع الثالث بنسبة %40، 
ونأمل أن يستمر هذا التحسن لنهاية الربع الرابع 
من العام احلالي حتى نعوض االنخفاضات التي 

حدثت خالل الربعني االول والثاني.

ما نسبة تأثر املبيعات من األزمة املالية؟ 
ومما ال شك أن االزمة املالية العاملية أصابت 
اقتصادات العالم بأكمله وليس االقتصاد الكويتي 
فحس����ب ولكن وضع هوندا جيد مقارنة بوضع 
الشركات العاملية االخرى التي تأثرت كثيرا جراء 
االزمة، وبالتزامن مع أوضاع الس����وق الس����يئة 
قامت املطوع والقاضي بتوفير عروض تسويقية 
تناسب جميع العمالء وخير دليل على هذا األمر 
أن الشركة انتهت منذ فترة قليلة من كل مخزون 
العام 2009 لكي تدخل الش����ركة الى العام 2010 

بدون أعباء.
 وعند النظر الى أوض����اع املطوع والقاضي 
جندها بالشك أفضل حاال من وكاالت أخري الزالت 
تتأثر باألزمة وهذا بفضل السمعة اجليدة التي 
تتمتع بها هوندا على مس����توي السوق احمللي 
وبفض����ل اإلصدارات التي تلتزم الش����ركة دوما 
بتوفيرها بالس����وق محتلة املرتبة األولي دوما 

ضمن فئتها.
 ولكن تداعيات االزمة السلبية على الشركة 
نتجت من تش����دد البنوك احمللية والش����ركات 
التمويلية في االقتراض وكذلك قرار البنك املركزي 

موديالت »هوندا« 
من 2010 متوافرة حاليًا 

صرح أحمد ابوالهدى بأن موديالت هوندا اجلديدة 
للعام 2010 متوافرة حاليا في معارض الشركة، حيث 
مت ط����رح مودي����الت RC-V وACCORD بتعديالتها 
اجلديدة م����ن مواصفات الفخامة واألمان وندعوكم 
ملش����اهدتها في معارض الشركة في الري، الشويخ 
واألحمدي، كما ندعوكم لتجربة قيادة كل موديالت 
هوندا األخرى. وجدير بالذكر انه سيتم طرح موديالت 
 ACCORD CROSSTOUR جديدة للسوق احمللي مثل
التي جتمع بني القيادة الرياضية والعائلية في آن 
واحد. اخلدمة املميزة، الكف����اءة وطرح العديد من 
املودي����الت اجلديدة، هذا ما نعدك����م به عند زيارة 

شركة املطوع والقاضي.

أعلن ان الشركة حصلت حـوار
على المركز األول ألفضل

وكيل سيارات في خدمة 
العمالء »مراكز الخدمة«
5 سنوات على التوالي

والمركز األول 
في خدمة العمالء 

اثناء عملية البيع للسنة 
الثالثة على التوالي

أبوالهدى: زيادة مبيعات »المطوع والقاضي«
بنسبة 40% خالل الربع الثالث من العام الحالي 

»الشركة« أطلقت العديد
من الحمالت التسويقية 
الناجحة مثل
»خلي قديمك يفيدك«

يوجد مركزان للخدمة
في الشويخ واألحمدي

»األنباء« تعرض أفخم وأجمل أنواع السيارات على صفحاتها


