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عبر عدة شركات وبأسلوب مبتكر في التسويق

»رناد« تسوق مشاريع عقارية بالخليج وتركيا ومصر
أحمد يوسف

قال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة رناد للتسويق 
العقاري إياد الشارخ ان كال من 
القابضة وشركة  إيوان  شركة 
مشاعر خلدمات احلج والعمرة 
وشركة برج هاجر اتخذت شركة 
رناد للتسويق العقاري ذراعا 
تسويقية استراتيجي لتسويق 
مش���اريعها داخ���ل وخ���ارج 

الكويت.
وأضاف الشارخ خالل املؤمتر 
الذي عقدته الشركة أمس، قائال: 
»ان »رناد« ش���ركة مس���اهمة 
مقفل���ة مت تأسيس���ها من قبل 
مجموعة من املستثمرين بهدف 
التسويق العقاري، والتي وجدت 
الشركة ان األزمة االقتصادية 
قد خلف���ت فرصا كبيرة ميكن 

اقتناصها«.
وقال ان »رناد« تركز في املقام 
األول على صناعة التس���ويق 
العق���اري التي منت وتطورت 
خالل السنوات اخلمس األخيرة، 
وذلك على واق���ع فورة أعمال 
العق���اري من قبل  التطوي���ر 
شركات االستثمار في الكويت 
وخارج الكويت، حيث أوجدت 
هذه الفورة مناخا لتطور هذه 
الصناعة، وأصبح املس���تثمر 
بحاج���ة إلى ذراع تس���ويقية 
اس���تراتيجية يق���وم عل���ى 
طرح منتجاته االس���تثمارية 
العقارية في السوق وتقدميها 
بعدة خيارات وعدة أس���اليب 

تسويقية.
وقال ان ش���ركة رناد تعمل 
على تقدمي اخلدمات التسويقية 
وفق عدة اط���ر من بينها إطار 
البيع احلر وإطار بيع صكوك 
املنفعة واملشاركة بالوقت، كما 

أن أهمية مؤسسات وشركات 
التس���ويق أصبحت تكمن في 
كون هذه الشركات أصبحت ملجأ 
معلوماتي في الكثير من العالقات 
احلالية واملستقبلية بالسوق، 
كما أصبحت مصدرا للمعلومات 
بالنسبة للمستثمر، باإلضافة إلى 
انها أصبحت مصدرا للحصول 
الفرص، وبالتالي  على بعض 
تفعيل مجموعة من العالقات بني 
املستثمرين ومستثمرين آخرين 
إلنهاء مجموعة من الصفقات.

انه بسبب طبيعة  وأضاف 
حركة شركات التسويق وأفرادها 
فإنهم يس���تطيعون احلصول 
على معلومات بش���كل سريع، 
كما انه قد يطلب منهم في بعض 
األحيان القيام بأدوار معينة ال 
يراد لهذه األدوار أن تطلب من 
اجلهات املستثمرة العتبارات 
مهنية في بعض األحيان، وهنا 
تبرز أهمية األجهزة التسويقية 
كمركز يحتوي على مجموعة 
التي  الهام���ة  من املعلوم���ات 
تلبي حاجة بع���ض األطراف 

االستثمارية.
وفي السياق أكد املدير العام 
لشركة برج هاجر مساعد الصبر 
على ان الشركات املستثمرة في 
»رناد« ترى أن مساهمتها هذه 
متثل استثمارا اس���تراتيجيا 
الناحية  بالدرجة األولى م���ن 
االستثمارية، كما أنها ترى أن 
الشركة ميكن ان تكون مبثابة 
ذراع تسويقية واستراتيجية 
مستقبلية، وذلك على اعتبار ان 
شركة رناد ستعمل على إيجاد 
حلول عقارية لكل ش���ركة من 
الش���ركات على حدة بحس���ب 
طبيعة كل منتج وبحسب حاجة 

السوق ومتطلبات العمالء.

العميل احلالية  تلبي حاج���ة 
واملستقبلية، ولذلك فهي تضع 
أعينها على عدة مناطق، أهمها 
منطقة احلرمني في مكة واملدينة، 
املناطق األخرى  إلى  باإلضافة 
التي يكثر عليه���ا الطلب مثل 

لبنان ومصر وتركيا ودبي.
وأك���د الش���ارخ أن »رناد« 
تعتمد في مثل ه���ذه املرحلة 
الهامة من عملها الى عدة أدوات 
جناح بدءا من فرق التس���ويق 
والبيع املتخصصة، وتعاونها 
مع اجلهاز اإلعالمي والدعائي 
من خالل عالقة إس���تراتيجية 
تؤدي إلى تقدمي خدمة سريعة 

ونوعية وكفؤة.
وأضاف أن من ضمن اخلدمات 
التي تقدمها »رناد« هي الدراسات 
والبحوث التسويقية، وتسويق 
الفرص االستثمارية لآلخرين، 
وه���ي اخلدمة الت���ي تقوم بها 
الشركة حاليا لتسويق مجموعة 

من الفرص االستثمارية ملجموعة 
من املستثمرين ومن ثم تسويق 

هذه الفرص الحقا للعمالء.
وأكد الشارخ أن ما ستقدمه 
شركة رناد للسوق يستند الى 
اخلدمات املتنوعة فهي ليست 
متخصصة في البيع التقليدي 
فق���ط، كما أنه���ا ال تتخصص 
ببيع املنفعة فقط، وإمنا لديها 
القدرة على تلبية مختلف رغبات 

العمالء.
وأشار الشارخ إلى ان »رناد« 
اختارت لنفسها شعارا أال وهو 
»اس���تثمار في القي���م« ولهذا 
جند ان الشركة تقدم خدماتها 
وفق مجموعة م���ن القيم، كما 
ان التجرب���ة أثبت���ت ان القيم 
حني تكون هي أداة االستثمار 
لشركة ما فإنها تعطيها العمر 
الكبير، ألن تلك  االستراتيجي 
الشركة ستكون مطلبا دائما من 

قبل املستثمر للتعامل معها.

بدوره ق���ال رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي���س التنفي���ذي 
القابضة وائل  ايوان  لش���ركة 
العبد اجلادر ان الس���بب وراء 
اإلقب���ال عل���ى املس���اهمة في 
تأسيس شركة رناد يعود إلى 
قناعة املستثمرين بأن صناعة 
التس���ويق أصبح���ت صناعة 
يحتاج إليها السوق ويتطلبها، 
كما ان هذه الصناعة أصبحت 

متطورة بشكل سريع.
واكد على أن مشروع املساهمة 
في شركة تسويق عقاري يعتبر 
استثمارا استراتيجيا ناجحا، 
وهذا أيضا ما أثبتته التجربة، 
ذلك ان شركات التسويق التي 
مت االستثمار فيها حققت أرباحا 
مرضية ملالكها بعد نحو سنتني 
او ثالث سنوات من التشغيل.

من ناحيه اخرى قال الرئيس 
التنفيذي لشركة مشاعر خلدمات 
احلج والعمرة جاسم العوضي 

مكي القالف

أحمد الصفار 

فازت ش���ركة أم���ل الكويت 
التجاري املميز »سوبر  باالسم 
براند« في الكوي���ت لعام 2010 
نتيجة جودة وتنوع منتجاتها، 
والتي ح���ازت إقباال متميزا من 
عمالء الشركة في السوق احمللى 

وعلى املستوى اإلقليمي.
التنفيذي  الرئي���س  وق���ال 
للشركة مكي القالف ان الشركة 
جنحت في خلق هوية جتارية 
متف���ردة ملنتجاته���ا من خالل 
احملافظ���ة على جودة التصنيع 
واستخدام أحدث ما توصلت إليه 
صناعة العطور وخاصة الشرقية 
منها، مع األخذ في االعتبار سالمة 
تعبئة العطور في عبوات تتوافق 
مع البيئة واحملافظة على الصحة 
العامة مما يجعل الشركة رقيبا 
على كل مراحل التصنيع، وهو 
ما يرفع التكلفة إال أن املردود هو 
ثقة عمالء الشركة واطمئنانهم 
التام وهو م���ا مييز عطور أمل 
الق���الف أن هذه  الكويت. وأكد 
العوامل وغيرها كانت في مقدمة 
أسباب إجماع خبراء اجلائزة على 

أعلنت ش����ركة »دار الكوثر 
العقاري����ة« إح����دى ش����ركات 
املجموع����ة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار أنها حققت األسبوع 
املاضي صفق����ة عقارية بقيمة 
2 ملي����ون دوالر من خالل بيع 
عقارات سكنية وڤلل في اخلفجي 
ملستثمرين وشركة عقارية في 

نفس املنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في الش����ركة أحمد عبد 
الوهاب الصفار في بيان صحافي 
إن الشركة حققت هذه الصفقة 
بعد التعافي النسبي في السوق 
العقاري مع بداية العام احلالي، 
مشيرا إلى أن الشركة تتفاوض 
حاليا عل����ى صفقة أخرى من 
املتوقع أن تتم خالل الش����هر 

املقبل.
ولفت الصفار إلى أن السوق 

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية 
ملعرض بيوتي بروفيش���نال 
التجميل محمد  ملستحضرات 

نصر اهلل عن انطالق أنشطة 
املعرض خالل الفترة من 17 الى 

19 فبراير املقبل.

وأوض���ح نص���ر اهلل في 
بيان صحافي أمس ان اللجنة 
التنظيمية للمعرض مستمرة 
في جتهيز واس���تقبال طلبات 
املش���اركني اجلدد للمش���اركة 

باملعرض.
املع���رض ميثل  ان  وق���ال 
انطالقة مهمة لسوق التجميل 
في الكويت، مبينا ان الشركات 
املشاركة س���وف توفر احدث 
منتج���ات التجميل في خطوة 
منها لتوفير متطلبات السوق 

احمللي.
وأوضح أن معرض بيوتي 
بروفيش���نال يهدف إلى جلب 
افض���ل املنتج���ات املبتك���رة 
وذلك من خالل تقدمي تشكيلة 
واسعة ومتنوعة من أحدث ما 
أنتجته الشرك����ات اإلقليمي����ة 
والعاملي������ة ف���ي صناع������ة 

التجمي��ل.
وأف���اد ان املع���رض يلعب 
دورا حيويا في التقاء الشركات 
احمللية م���ع نظيرتها العاملية 
واإلقليمية واس���تطالع احدث 
املستجدات في قطاع التجميل 
الس���يما التباحث ف���ي تبادل 
جت���ارة وتس���ويق منتجات 
الكويت وبقية  ب���ني  التجميل 

بلدان املنطق��ة.

احمللي وإمنا نقوم بتصديرها إلى 
الدول اخلليجية الشقيقة والتي 
حصلنا على حصص مميزة من 
هذه األسواق، من خالل اإلقبال 
املتنامي على عطور أمل الكويت 
وما يعنيه هذا االسم من جودة 

ومتيز.
وأض���اف الق���الف أن الفوز 
مبرتبة االس���م التجاري املميز 
»سوبر براند« في الكويت لعام 
2010 يضع على الشركة مسؤولية 
مضاعفة تتطلب منها ضرورة 
احملافظة على مستوى اجلودة 
التي تناسب عمالء  واألس���عار 
الشركة، مشيرا إلى أن ذلك ليس 
هو الهدف الرئيسي وأننا سنضع 
من اخلطط املستقبلية ما يتيح 
التطوي���ر واالرتفاع  املزيد من 
إلى املستوى  مبستوى اجلودة 
الذي ننشده ونتمناه، لتحقيق 
املزيد من التفاعل والتواصل مع 
عمالء الشركة رغم تنوع أذواقهم، 
إضافة إلى حتقيق املزيد من الدعم 
واملساندة لالقتصاد الكويتي في 

قطاع التصدير.

ومن جانب آخر لفت الصفار 
إل����ى أن الش����ركة وصلت إلى 
مراحل جيدة في مش����روعها 
برج الريحان في الشارقة، الفتا 
إلى أن الشركة وصلت إلى بناء 
الطابق السابع من البرج وذلك 
بعد اطالق املشروع خالل الفترة 

املاضية.
وبنينّ الصفار أن مشروع برج 
الريحان يتكون من 50 طابقا، 
منهم 42 طابقا س����كنيا بعدد 
إجمالي 252 ش����قة، باإلضافة 
إلى 6 طوابق مواقف سيارات 
وطابق خدم����ات وبهو فندقي 

رئيسي.
وكذلك يتمتع البرج بوجود 
ناد صحي وغرف ساونا وبخار 
وجاكوزي، مشيرا إلى أن كلفة 
املش����روع تصل إلى 13 مليون 

دينار كويتي.

منحها لشركة أمل الكويت رغم 
الش���ديدة للعديد من  املنافسة 
الشركات الكويتية املثيلة التي 
تقدمت للحصول على اجلائزة، 
ومت منحها للش���ركة عن جدارة 
واستحقاق من قبل جلنة اجلائزة، 
مم���ا يؤكد أن أم���ل الكويت في 
مقدمة الشركات التي تضيف إلى 
االقتصاد الكويتي قيمة مضافة، 
خاصة أن تس���ويق املنتجات ال 
الكويت  يقتص���ر على س���وق 

العقاري الكويتي واخلليجي بدأ 
يتعافى تدريجيا نظرا لوجود 
فرص جديدة في األسواق وتعد 
مناس����بة جلميع الشرائح من 
املس����تثمرين واالستفادة من 

انخفاض االسعار. 

صنعت هوية تجارية متفردة بالكويت

تواصل أعمال بناء برج الريحان البالغ كلفته 13 مليون دينار

»أمل الكويت« »سوبر براند« لـ 2010
بفضل تنوع وجودة منتجاتها

»دار الكوثر العقارية« تحقق صفقة بيع 
لعقارات في الخفجي بـ 2 مليون دوالر

»بيوتي« تنظم معرضًا في 17 فبراير
خاصًا بمستحضرات التجميل

»نفط الكويت« تطرح مناقصة
بـ 280 مليون دوالر إلنشاء خط أنابيب

أحمد مغربي
قالت مصادر نفطية مطلع���ة ل� »األنباء« ان 
شركة نفط الكويت طرحت مناقصة بقيمة 280 
مليون دوالر إلنشاء مجمع وخط أنابيب للنفط 
اخلام من احلقول الش���مالية إلى وسط الكويت، 
مش���يرة إلى أن خط األنابيب سيبلغ طوله نحو 

120 كيلومترا وبحجم 30 بوصة لألنابيب.
وأوضحت املصادر أن باب التقدم للمناقصة من 
قبل املقاولني احملليني واخلارجيني انتهي أمس االحد 

31 يناير على أن تظهر نتائج الترسية قريبا.

جتدر اإلشارة إلى أن نفط الكويت تسعى إلى 
حتقيق إس���تراتيجية 2020 للوصول إلى إنتاج 
4 مالي���ني برميل من النفط اخلام يوميا وضمان 
استقرار هذا املعدل حتى العام 2030، كما تتضمن 
التركي���ز على انتاج الغاز احلر، الذي تبلغ كمية 
انتاجه حالي���ا 140 مليون قدم مكعبة في اليوم، 
ومن املتوقع ان تصل إلى نحو مليار قدم مكعبة 
بحلول عام 2015، تضاف إلى الكميات التي تنتجها 
الش���ركة من الغاز املصاحب، والتي تبلغ حاليا 

مليار قدم مكعبة في اليوم.
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