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اخلط ال�ساخن: 25664569 - 25664570 ال�ساملية - �سارع بغداد - ت: 25664342 - 25664548  

پ جراحات: - �س�������فط وحقن الدهون. - تن�س�������يق القوام و�سد 

البط�������ن والأرداف - تكب�������ري وت�سغري ورفع ال�س�������در - جتميل 

الأنف و�سد الوجه.

پ حقن الكولجني - حق�������ن امليزوثريابي لعالج ال�سعر واإذابة 

الده�������ون - حقن البوتوك�س لإزالة التجاعيد - تفتيح الب�سرة 

والن�سارة.

پ متابع�������ة الأطفال اخلدج وحديث�������ي الولدة. پ ت�سخي��������س وعالج ومتابعة 

عي�������وب القل�������ب اخللقية منذ ال�������ولدة.  پ ت�سخي�س وع�������الج ومتابعة حالت 

الرب�������و احل�������ادة واملزمن�������ة والتهاب�������ات اجله�������از التنف�س�������ي - اأمرا��������س اجلهاز 

اله�سم�������ي - اأمرا�س اجلهاز الع�سبي - الغدد ال�سماء - اأمرا�س احل�سا�سية.

پ املتابع�������ة الدورية للنمو اجل�سدي والتطور العقل�������ي لالأطفال منذ الولدة 

وحتى 13 �سنة.

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة )غلوب - مد( من عمالء الشركات التالية:
پ �سرك�������ة اخللي�������ج للتاأمينات احلي�������اة. پ ال�سركة اللبناني�������ة ال�سوي�سرية لل�سم�������ان. پ ال�سركة الأوىل للتاأم�������ني التكافلي. پ �سركة ال�سف�������اة للتاأمني التكافلي. 

پ �سرك�������ة وث�������اق للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ �سرك�������ة ت�������اآزر للتاأم�������ني التكافل�������ي. پ املجموع�������ة العربي�������ة اللبناني�������ة للتاأم�������ني. پ �سركة الكوي�������ت للتاأم�������ني التكافلي.

اخت�صا�صي جراحة جتميل

ا�صتاذ جراحة التجميل بجامعة عني �صم�س - م�صر

ا�صت�صاري طب الأطفال وقلب الأطفال دكتوراه الأطفال - دبلوم تخ�ص�س يف قلب 

الأطفال )فرن�صا( - خربة بامل�صت�صفيات اجلامعية الفرن�صية ملدة ع�صر �صنوات

 ال�ســكينــــة كـلينـــك

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �صباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�ساًء – 9.30 م�ساًء

 للإ�ستف�سار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عيادة اجللدية والليزر    د.حممد عمران

عيادة املمار�س العام وال�سكر

د/ دميانة �سمري

اإزالة �شعر اجل�شم وعالج ال�شعريات الدموية بالليزر     پ 

حق��ن امليزوثرياب��ي لع��الج ت�ش��اقط ال�ش��عر  پ 

ون�شارة الوجه

حقن البوتك�س للتجاعيد والتعرق الزائد پ 

الفيلرز لتكبري ال�شفايف واخلدود پ 

اإزالة الزوائد اجللدية والثواليل بالكي  پ 

جهاز االأكتوالين والرولر للعنايه بالب�شرة  پ 

فنية �شينية للعناية بالب�شرة والتجميل پ 

ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـــرو�س خــا�ســة
لإزالة �سعر اجل�سم كاماًل بالليزر

د.ك240

»بوز آند كومباني«: الجيل الجديد من تكنولوجيا التسويق 
يعزز قدرات الشركات التنافسية

تكنولوجيا التسويق تعزز القدرات التنافسية للشركات

التحليلية، فيما ينبغي بناء 
التكنولوجيا الضرورية لتمكني 
هذه احلمالت، واألهم من كل 
ذلك، من بداية العمل إلى نهايته 
هو تعاون الرئيس التنفيذي 
لتكنولوجي����ا املعلومات مع 
التنفيذي للتسويق  الرئيس 
كش����ريكني به����دف تصميم 
وبناء واختبار البنية التحتية 
الضرورية وتوسيعها بصورة 
تدريجية على مستوى املؤسسة 

ككل. 
وأضاف شحادة أن »التتابع 
مهم جدا في هذا اإلطار، حيث 
القدرات على عدة  يجب بناء 
مراحل، علم����ا أن كل مرحلة 
تعتم����د على جن����اح املرحلة 
السابقة، وتتطلب كل مرحلة 
العامة  املتطلب����ات  حتس����ني 
للحمالت: التخطيط والتحليل 
والتنفيذ«. ومن املهم أيضا أن 
نتذكر دائما أن اجليل اجلديد 
م����ن نظم حمالت التس����ويق 
يس����تلزم إج����راء تغييرات 
جذرية في ممارسات وإجراءات 
التس����ويق، لذلك يتعني على 
الرؤساء التنفيذيني لتكنولوجيا 
املعلومات والتسويق التفكير 
جديا في احتياجات شركاتهم 
الفعلية أثناء تخطيط النظام 
وتصميم����ه، ومن ث����م تقييم 
التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر 
املعروضة لتحديد مدى تلبيتها 

لهذه االحتياجات. 
من جهته، اعتبر شاهني أنه 
»يجب مراعاة التقييم الدقيق 
ملعرف����ة إلى أي م����دى ترغب 
الش����ركة في أن يدعم النظام 
سير العمل في إدارات التسويق 
وإل����ى أي درجة تعتبر أمتتة 
هذه اإلجراءات ضرورية، فكلما 
كانت املتطلبات معقدة، كان 

الدعم واألمتتة ضروريني«. 
وستنعكس القرارات املتخذة 
املتطلبات  املوازنة بني  بشأن 
واالحتياج����ات عل����ى كيفية 
اختيار الشركات للموردين، 
الذي تقرر  الطريق  وأيا يكن 
الشركات س����لوكه، فقد حان 
الوقت للتفكير بصورة منهجية 
في تكنولوجيا التسويق، حيث 
ستحظى الشركات األسرع في 
السباق إلى اجليل اجلديد من 
التس����ويق مبزايا تنافس����ية 

هائلة.

بحسب تقرير جديد صادر عن 
»بوز آند كومباني«، فإن التحرك 
بس����رعة سيس����مح للشركات 
التي بدأت التخطيط للمستقبل 
بتحقيق فوائد تنافسية حقيقية 
ع����ن طري����ق اجلي����ل اجلديد 
لتكنولوجيا املعلومات اخلاصة 
بالتس����ويق الذي ميثل مرحلة 
جديدة من التسويق املرتكز على 

التكنولوجيا.
ويشرح الشريك في بوز آند 
كومباني غابريال شاهني املرحلة 
اجلديدة للتسويق بقوله »خالل 
عملية التفاعل هذه، يدخل موظف 
املبيعات رقم هاتفك في جدول 
املبيعات ويفعل برنامج العالقة 
مع العميل ملساعدة البائع على 
حتدي����د احتياجاتك وتوقعاتك 

الفردية«.
واضاف »من ثم يوفر النظام 
توجيهات للموظف تس����مح له 
بتق����دمي عروض على أس����اس 
إمكانية اهتمامك بهذا املنتج أو 

اخلدمة«.
وتابع »لم يكن ليتحقق هذا 
من دون مساعدة اجليل اجلديد 
من تكنولوجيا التسويق الذي مت 
تطويره لتحقيق ثالثة أهداف: 
الهدف األول جمع البيانات فورا 
القنوات ومن  من مجموعة من 
ثم إعادة توزيع املعلومات على 
هذه القنوات بحسب اختصاصها. 
والهدف الثاني هو القدرة على 
بلورة رؤي����ة متماس����كة لكل 
عميل تأخذ في االعتبار تاريخه 
وتفضيالته. أما الهدف الثالث فهو 
وضع قواعد عمل ترعى جميع 

أوجه التفاعل مع العمالء«.
ويعتب����ر أيضا ش����ريكا في 
آند كومباني رامز شحادة  بوز 
أن »حتقيق استراتيجية اجليل 
اجلديد من التسويق يتطلب من 
الرؤساء التنفيذيني لتكنولوجيا 
املعلومات العمل بشكل وثيق مع 
املس����وقني لبلورة استراتيجية 
إلى  ش����املة ومن ثم ترجمتها 
إج����راءات وقواعد تنفذ عند كل 

نقطة اتصال«.

المعرفة قوة

ميكن أن يتخطى اجليل اجلديد 
الترويجية اجلهود  للحم����الت 
التقليدية الصعبة للتس����ويق 
العمالء  التي تبذل عند تقسيم 
إلى شرائح من خالل استعمال 

فيها نظم إدارة العالقة مع العمالء 
CRM والتخطيط الفعال ملوارد 
الشركة ERP أن ترتبط مبحرك 
مركزي متكامل يشكل الوسيط 
بني بيانات القن����وات والعمالء 
من جهة واإلجراءات الش����املة 
من جهة أخ����رى، ويتعني على 
مح����رك احلم����الت املركزي أن 
يشتمل أيضا على قواعد العمل 
التي ترعى جميع أوجه التفاعل 

مع العمالء. 
وبحسب شحادة فإن »العنصر 
األساس����ي لنجاح التصميم هو 
وضع منوذج م����رن للميتاداتا 
أو البيانات حول البيانات التي 
تراقب معلومات العميل«. وهذا 
ميكن املسوقني من االستفادة من 
جميع قواعد بيانات العمالء، من 
دون تخصيص الوقت واجلهود 
الالزم����ة لتضم����ني جميع تلك 
املعلوم����ات في قاع����دة بيانات 
واح����دة. كما يس����مح لكل قناة 
باالستفادة من املجموعة نفسها 
من معلومات العمالء، واالبتكار 
املهم في هذا السياق يكون في 
إلغاء التصميم التقليدي ش����به 
املستقل اخلاص بالقنوات الذي 
تعتمد عليه معظم تكنولوجيات 
احلمالت الترويجية والتسويق 

املباشر احلالية. 
ويوفر الهيكل اجلديد مرونة 
غير مسبوقة حيث ميكن تصميم 
احلم����الت وتنفيذه����ا من دون 

احلاجة إلى ربطها بقنوات فردية، 
ويتضم����ن النظام قواعد العمل 
املطلوبة لكل قناة، ما يس����مح 
للمسوقني بتصميم حمالت على 
مستوى كل القنوات والتي ميكنها 
أن تغير االجتاه بسهولة بني هذه 

القنوات. 
ومت تصمي����م النظ����ام لدعم 
جميع إجراءات وآليات سير العمل 
املهمة واملطلوبة لكل حملة، من 
تخطيط وبناء محركات قواعد 
العمل إلى تنفيذ احلملة وتوجيه 
احلمالت املتعددة، وأشار شاهني 
في هذا الصدد إلى أن »مستخدمي 
برامج األعمال يحققون فوائد أكبر 
من خالل زيادة قدرة استعمال 
»لوحات مراقبة األداء« ملساعدتهم 
خالل التفاعل مع العمالء، وإدارة 
سير احلمالت ومراقبة تقدمها 

وتقييم أدائها«. 

الجيل الجديد

يعتم����د اجلي����ل اجلديد من 
التسويق على تصميم  حمالت 
النظام اجلديد وكيفية تضمينه 
في املؤسسة، وتستلزم كل خطوة 
عزما شديدا على إعادة النظر في 
استراتيجية التسويق الشاملة 
بدءا من اإلج����راءات التكتيكية 
التي تتطلبها كل حملة وأدوات 
الالزمة،  تكنولوجيا املعلومات 
والبد من تطوير املهارات املطلوبة 
لتصمي����م وتنفي����ذ احلم����الت 

تكنولوجي����ا املعلومات جلمع 
آراء أكث����ر وضوحا عن العمالء 
وسلوكهم. وميكن إعداد الرسائل 
والع����روض من خ����الل برامج 
ديناميكية ومبنية على قواعد 
محددة، وتخصيصها وفق مبدأ 
»ش����ريحة من عميل واحد«، ما 
يسمح بتقدمي العرض املناسب 
الوقت  ف����ي  املناس����ب  للعميل 

املناسب.
وأض����اف ش����اهني »بفضل 
اجليل اجلديد من نظم احلمالت 
الترويجية، سيتمكن املسوقون 
من تضمني البيانات في حساباتهم 
من جميع اجلوانب، ويستطيع 
املسوقون بالتالي تصميم حمالت 
مرن����ة وآني����ة وموجه����ة نحو 
الداخل، تعاين س����لوك العمالء 
وتصغي وتستجيب بفاعلية إلى 
تفضيالتهم«، ويسمح هذا النوع 
من النظم بضمان استمرار احلوار 
اجلاري مع العمالء والتصرف على 
أساس ردة فعل كل واحد منهم 

وتعلم املزيد من كل تفاعل.

عمل الجيل المقبل

يتطل����ب اجلي����ل املقبل من 
التسويق املباشر إعادة نظر شاملة 
في التصميم العام لتكنولوجيا 
املعلومات سعيا لتحقيق الهدف 
النهائي، وهو فهم العميل بشكل 
أفضل. وفي إطار الهيكل اجلديد، 
القنوات، مبا  يجب على جميع 

الدوالر ينخفض من أعلى مستوياته أمام الين

دارلنغ: الخفض السريع لعجز الموازنة 
سيضر باالقتصاد البريطاني

19% انخفاض صادرات ألمانيا في الربع الثالث

»نوفارتس« تشتري حصة »نستله« في »ألكون« 
بـ 28.1 مليار دوالر

لندن � رويترز: تراجع الدوالر منخفضا عن أعلى 
مستوى له في أربعة أشهر الذي سجله في وقت سابق 
أمام الني أمس، لكن ظل مدعوما بشكل كبير مع تنامي 
التف����اؤل حيال آفاق انتعاش االقتصاد األميركي مما 

عزز عائدات سندات احلكومة األميركية.
كما اكتسب اليورو بعض الدعم إذ أكدت بيانات 
اس����تقصاءات مديري املشتريات ارتفاع منو أنشطة 
الصناعات التحويلية في منطقة اليورو بأسرع معدل 
في 21 شهرا في ديسمبر.  وأنصب تركيز املستثمرين 
على البيانات األميركية هذا األسبوع على البيانات 
الشهرية للوظائف في الواليات املتحدة والتي من املقرر 

أن تعلن يوم اجلمعة والتي قد تعطي سببا إضافيا 
لالعتقاد بان االقتصاد األميركي في سبيله لالنتعاش. 
وقال متعاملون إن عائدات سندات اخلزانة األميركية 
األعلى واألطول أجال عززت الدوالر خاصة أمام الني إذ 
ارتفعت عائدات سندات اخلزانة القياسية فوق %3.9 

مقتربة من أعلى ارتفاع لها العام املاضي.
وبالرغم من أنه ظل قرب أعلى مستوى له في أربعة 

شهور الذي سجله في وقت سابق عند 93.22 ينا.
وذك����ر متعاملون أن الني قد يواجه مقاومة ليظل 
عند متوسط مئتي يوم عند نحو 93.60 ينا وصعد 

اليورو 0.1% إلى 1.4341 دوالر.

لن���دن � رويترز: قال وزي���ر املالية البريطاني 
أليس���تير دارلنغ ان خفض عجز املوازنة بصورة 
سريعة من شأنه اإلضرار باالقتصاد ليشن بتلك 
التصريح���ات هجوما على خطط حزب احملافظني 

البريطاني املعارض بشأن الضرائب واإلنفاق.
وق���ال دارلنغ ان���ه اذا كان االقتصاد قد تعافى 
بصورة أس���رع من املتوقع فسيحاول ان يخفض 
عمليات االقتراض بصورة أسرع مما تضمنته خطط 
حزب العمال احلاكم من أجل خفض نس���بة عجز 

املوازنة مبقدار النصف على مدى 4 سنوات.

وأضاف »نعتزم � ونحن متفقون متاما بشأن 
ذلك � التأكد من قدرتنا على خفض عجز املوازنة 

ولكن بطريقة ال تدمر االقتصاد«.
واتهم دارلنغ حزب احملافظني بتهديد االنتعاش 
االقتصادي من خالل اقتراح إجراءات سريعة بشأن 
العجز في حال فوزهم في االنتخابات املقرر عقدها 
في يونيو. وقال: م���ن الواضح متاما لي انه عند 
محاولة القيام بشيء اضافي صورة أسرع ستحتاج 
أوال الى معرفة ما يعني ذلك فعليا عند املمارس���ة 

لكني أعتقد أيضا انه سيدمر االقتصاد.

برلني: أظهر تقرير اقتصادي، امس، ان الصادرات 
األملانية انخفضت في الربع الثالث لس���نة 2009 

بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من 2008.
وقالت دائرة اإلحصائيات األملانية الرس���مية 
ومقره���ا مدينة فيس���بادن اجلنوبية الغربية في 
تقرير ان قيمة الصادرات في الربع الثالث من العام 
املاضي بلغت 200.2 مليار يورو. وأوضح التقرير 
ان »الصادرات األملانية الى دول االحتاد األوروبي 

في الفترة املذكورة انخفضت بنسبة 18.4% لتبلغ 
قيمتها 126.5 مليار يورو فيما انخفضت الى منطقة 
اليورو في ذات الفترة بنسبة 17.2% لتبلغ قيمتها 
85.1 مليار يورو«. وأضاف ان »صادرات أملانيا في 
الربع الثالث من العام املاضي الى دول غير أعضاء 
في االحت���اد األوروبي تراجعت لتصل قيمتها الى 
41.4 مليار يورو اي اقل من نفس الفترة من العام 

املاضي بنسبة %20.

زيوري���خ � رويترز: وافقت ش���ركة نوفارتس 
السويسرية على شراء حصة أغلبية في مجموعة 
»ألك���ون« ملنتجات العناية بالعي���ون مقابل 28.1 
مليار دوالر لتنوع بشكل أكبر أنشطتها بعيدا عن 
العقاقير التي تصرف بأمر الطبيب من أجل ضمان 

املزيد من االستقرار في تدفق السيولة.
وقالت الشركة، أمس، انها ستزيد حصتها في 
»ألكون« إلى 77% تنفيذا للمرحلة الثانية من صفقة 
لشراء أسهم من »نستله« أكبر مجموعة للمنتجات 

الغذائية في العالم.


