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)أنور الكندري(منير عامر متحدثا للحضور

كارولني الزهر وأماني شكر ترحبان بالضيوف إداريو شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون واملوظفون في صورة تذكارية مع عدد من الضيوف

»سنتربوينت« تضم »يو إم إم« اإليطالية 
الراقية إلى ماركاتها الشهيرة

في إطار سعيها الدائم إلى توفير أحدث صيحات املوضة في 
عال���م األزياء لعمالئها، أعلنت س���نتربوينت، العالمة التجارية 
األكثر شهرة ووجهة التسوق األولى في الكويت، عن ضم العالمة 
التجارية االيطالية املفضلة لدى الشباب »يو ام ام« الى مجموعة 
العالمات التجارية التي تنضوي حتت مظلة »سبالش« والقادمة 

من شتى األسواق العاملية.
وكانت فترة الثمانينيات من القرن املاضي قد ش���هدت والدة 
العالمة التجارية »يو ام ام« التي حققت جناحات متتالية ومتسارعة 
لتصبح واحدة من أشهر العالمات التجارية التي يتسابق الشباب 
الى اقتناء أحدث موديالته���ا في جميع أنحاء العالم، خاصة في 
األوساط املوسيقية، وتقدم »يو ام ام« مجموعة منتقاة بعناية من 
مالبس الكاجوال التي جتسد النمط احلياتي لفترة الثمانينيات 
والتسعينيات وتهيمن على تفاصيلها روح املوسيقى الصاخبة 

التي سادت في تلك الفترة.
وبهذه املناسبة املهمة، عّلق الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة 
الندمارك س���يبل باسو قائال: »نحن مسرورون للغاية بتعاوننا مع 
»يو ام ام« بوصفها دار األزياء اإليطالية التي جتس���د روح الشباب 
والتي ستسهم في جعلنا أقرب الى عمالئنا، ان سنتربوينت تسعى 
بش���كل دائم الى توس���يع دائرة أعمالها من خالل استقدام عالمات 
جتارية عاملية جديدة من مختلف أنحاء العالم الى منطقة الش���رق 
األوسط لتضيفها الى مجموعتها، ونحن على ثقة تامة بأن عمالءنا 
سيشعرون باحلماس والسعادة بهذه اخلطوة التي خطتها سنتربوينت 

في مسيرتها التي طاملا تكللت بالنجاح«.
بدوره صرح جينارو كريستيلو الرئيس التنفيذي لشركة يو ام 
ام قائال: »نس���عى دائما الى توسيع انتشار عالمتنا التجارية نحو 
منطقة الشرق األوسط، وانه ملن دواعي سرورنا الدخول الى أسواق 
املنطقة من خالل »سبالش« التي نالت ثقة العمالء من خالل تواجدها 
القوي في عال���م األزياء واملوضة. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون 
س���يحقق فائدة كبيرة لنا ولسنتربوينت وسينقلنا الى مستويات 

جديدة ترضي جميع عمالئنا على اختالف اعمارهم«.
ومن خالل ازيائها املستوحاة من موسيقى الثمانينيات وتصاميمها 
املميزة، ستوفر دار األزياء االيطالية الذائعة الصيت )يو ام ام( قيمة 
كبيرة لعمالء »سنتربوينت« واضعة في اعتبارها ان »سنتربوينت« 

متثل املنتجات ذات الذوق الرفيع واألسعار املناسبة.
وتتوافر مجموعة »يو ام ام« ضمن تش���كيلة »سبالش« عبر 
جميع معارض »سنتربوينت« في الكويت، إضافة الى »سبالش« 

في مجمع األڤنيوز.

»شيراتون« و»فوربوينتس« يحتفالن بأعضاء »ستارتشويس« للسنة الرابعة

لميس بالل
أقام فندق ش���يراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت 
حفال مميزا ألعضاء برنامج »ستارتشويس« الذين يتعاملون مع 
الفندق بش���كل دائم حيث ان برنامج »ستارتشويس« عبارة عن 
برنامج والء على تكرمي األفراد في املؤسس���ات التي تقوم بعملية 
احلجز في فنادق ومنتجعات ستاروود، حيث يتم تقدير األعضاء في 
أي مكان يقومون فيه بحجز غرف في فنادق ومنتجعات ستاروود 
العاملية املش���اركة املوجودة في أوروبا افريقيا والشرق األوسط 

ومنطقة احمليط الهادي اآلسيوية.
ويهدف برنامج »ستارتشويس« خللق فرصة فريدة للبناء واحملافظة 

على عالقات مهنية مع مجموعة متميزة من العمالء اخلاصني.
تخلل احلفل فقرات عديدة ومسلية استمتع بها جميع احلضور، 
بدأت مع كلمة ترحيب ألقاها مدير عام فندق فوربوينتس شيراتون 
الكوي���ت منير عامر، ممث���ال عن املدير االقليم���ي ومدير عام فندق 
شيراتون الكويت فهد أبوشعر عّبر فيها عن شكره العميق وتقديره 
للدعم املتواصل من األعضاء لفندق شيراتون الكويت وفوربوينتس 

شيراتون الكويت.
وبعدها مت تكرمي األعضاء الذين احتلوا املراتب العشر األولى في 
البرنامج من حيث حجوزات الغرف ووزعت عليهم الدروع التذكارية 

بحضور إدارة الفندق.

واختتمت األمس���ية بعشاء فاخر تاله سحوبات على جوائز قيمة 
قدمت للحضور ساهمت فيها كل من بودي للطيران واخلطوط اجلوية 
الفرنس���ية واخلطوط اجلوية امللكي���ة الهولندية واخلطوط اجلوية 
الكويتية وطيران الش���رق األوسط وسفريات جامبو واملركز العلمي 
وبوبل سبا وش���ركة محمد ناصر الهاجري وأوالده وزين والوطنية 
لالتصاالت وتاناغرا باإلضافة الى شركة تيفاني للمجوهرات وفندق 
دانيلي في ڤيينا. اما سلسلة املطاعم املتخصصة لشركة محمد حمود 
الش���ايع فكان لها دور فعال وبارز، حيث س���اهمت في تقدمي قسائم 
شرائية ملطاعمها جلميع احلضور وكذلك بالنسبة لشركة ترويكا التي 

حرصت على تقدمي قسائم شرائية مجانية للعناية بالبشرة.

جانب من احلضور يوسف األسمر يكرم إحدى عميالت شيراتون املتميزات منير عامر مكرما عضوة في برنامج ستارتشويس


