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خالد املعوشرجي

»إيكيا الكويت« تطلق حملة 
»فبراير في إيكيا.. فبرائع فبرابح« الترويجية

مليئة باألسعار المذهلة واألنشطة األسبوعية الترفيهية لألطفال والسحب الكبير

جانب من معروضات إيكيا

جانب من أنشطة املعرض

انطالق����ا من حرص ايكيا، عل����ى تعزيز جتربة 
التسوق لزبائنها بأفضل العروض وأجود املنتجات 
العصرية والعملية والعالية اجلودة والبرامج، فإن 
فبراير هذا العام سيكون مليئا بالبهجة واإلثارة في 
معرض ايكيا مع إطالق حملة ترويجية جديدة حتت 
عنوان »فبراير في إيكي����ا.. فبرائع فبرابح« والتي 
ستستمر طوال شهر فبراير 2010. وميكن لزوار ايكيا 
خالل هذه الفترة أن يحظوا بفرصة للفوز بجوائز 

تصل قيمتها إلى 5.000 دينار.
وحترص ايكيا على أن تكون عروضات فبراير 
متزامنة مع احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وعيد 
التحرير حيث ستقدم عروضا مختلفة على منتجات 
مختارة يوميا، باإلضافة إلى برامج اسبوعية مشوقة 
والسحب الشهري الكبير، لتجعل من ايكيا اختيارا 
ال غنى عنه سواء لالستمتاع بتجربة تسوق فريدة 
تتيح لك احلصول على منتجات ايكيا العالية اجلودة 
بأس����عار مخفضة، إضافة ملا تقدمه ايكيا في فترة 
املهرجان واالحتفاالت الوطنية حيث س����يجري في 
نهاية ش����هر فبراير، سحب كبير على جوائز تصل 
قيمتها ل� 5.000 دينار. وس����يتمكن زبائن ايكيا من 

دخول السحب بعد حصولهم على كوبون مقابل كل 
10 دنانير تصرف في ايكيا. وسيجري السحب الكبير 

يوم 2 مارس 2010 في معرض ايكيا.
وعن ه����ذا املهرجان الفريد، صرح مدير معرض 
إيكيا إميل الشعار قائال: إننا في ايكيا نشارك الكويت 
وشعبها فرحة العيد الوطني وعيد التحرير، ولذلك 
فإن شهر فبراير بالنسبة لنا هو التسوق واألعياد. 
ولذلك حرصنا على أن يكون حضورنا متميزا من 
خالل مهرجان فبراير الذي ال يتوقف عند العروض 
فقط، بل ميتد ليقدم اجواء تسوق غنية ومتكاملة. 
وجلع����ل عطالت نهاية األس����بوع اكثر متعة، يقدم 
مطعم ايكيا لزواره قائمة من أشهى االطباق بأسعار 
مذهلة في كل نهاية أسبوع من شهر فبراير. ويضيف 
الشعار قائال: إن ايكيا هي املكان األمثل للجو العصري 
للتس����وق العائلي. فبينما ميكن لألهل أن يتجولوا 
براحة واستمتاع ويختاروا ما يحبون من منتجات، 
يكون أبناؤهم في رعايتنا في منطقة لعب األطفال 
خاصة مع اإلضافة اجلديدة التي متنح األطفال متعة 
الرسم والتلوين حتت إشراف موظفينا. كما أن غابة 
س����ماالند الس����حرية توفر بيئة لعب ومرح شيقة 

عروض خاصة تقدمها شركات »الروضة« و»دجاج نايف« و»نخيل بريده«

إقبال جماهيري ملحوظ على معروضات وأنشطة 
معرض الغذاء 2010 بمشاركة 30 شركة متخصصة

إقب����ال جماهي����ري  وس����ط 
ملحوظ يواص����ل معرض الغذاء 
2010 عروضه حيث تقيمه شركة 
معرض الكويت الدولي على ارض 
املعارض الدولية مبشرف وتستمر 
السادس من شهر  عروضه حتى 
فبراير اجلاري مبشاركة ما يزيد 
على 30 شركة ومؤسسة محلية 

ودولية متخصصة.
الش����ركات املشاركة في  ومن 
املع����رض ش����ركة الروضة حيث 
يقول رئيس مجلس االدارة خالد 
املعوشرجي ان جناح الشركة يقدم 
للزوار منتج����ات مصنعهم الذي 
أنشئ منذ العام 1973 من أكياس 
ال����ورق واألكياس البالس����تيكية 
وجمي����ع مس����تلزمات التعبئ����ة 
البيوت  والتغليف الس����تعماالت 

واملطاعم وغيرها.
ويتابع املعوشرجي موضحا ان 
شركة الروضة تشارك في املعرض 
منذ نحو 10سنوات واصبح زبائنها 
يأتون الى املعرض للتعرف على 

جميع منتجات الشركة.
ويقول املعوش����رجي ان فكرة 
إقامة مع����رض متخصص للمواد 
واملستلزمات الغذائية فكرة صائبة 
وينبغ����ي على جميع الش����ركات 
العاملة في ه����ذا املجال ان تبادر 
املع����رض حتى  الى  لالنضم����ام 
تزيد فعالياته ويتضاعف حجمه 

وزخمه.
واختتم املعوشرجي تصريحاته 
مؤكدا ان الش����ركة تقدم اس����عارا 
خاصة ملنتجاتها مبناسبة املعرض 
ولزواره فقط. وعن جناح شركة 
دجاج نايف يق����ول مدير مصنع 
الشركة نبيل السروجي ان جناح 

انهم  ادارة الشركة بدر اخلبيزي 
يقدمون لزوار املعرض تش����كيلة 
من التمور املميزة والسلع الشعبية 
الس����عودية ال����ى جانب ش����راب 

الزجنبيل بالنكهات املختلفة.
ويستعرض اخلبيزي بعضا 
من معروضات الش����ركة، مشيرا 
ال����ى عجينة التم����ور وهي منتج 
كويتي 100% تتميز بأنها صافية 
وخالية متاما من النوى ومن أي 
شوائب حيث حصلت على نتائج 
تقييم جيدة من مختبرات اجلودة 
بعد فحصها وهي موضع اهتمام 
وحتت الطلب من العديد من كبرى 
شركات احللويات املتخصصة في 
الكويت. ومن منتجات الش����ركة 
ايض����ا إخ����الص القصي����م وهو 
من منطقة القصيم بالس����عودية 
الزائدة والطعم  بالليونة  وميتاز 
الطبيعي احللو واللون املميز املائل 
لالصفرار وهن����اك أيضا إخالص 
االحساء الفاخر الذي يتميز أيضا 
بالليونة العالية واللون االس����مر 
غير انه يتميز بنكهة متفردة غير 
موجودة بأي متور أخرى. ويواصل 
اخلبيزي تصريحاته مشيرا الى ان 
جناح الشركة يضم أيضا تشكيلة 
من التمور الناشفة منها اخلضري 
والصقعبي واملبروم )من املدينة( 
وكلها متور طبيعية ال تضاف اليها 

أي اضافات اصطناعية.
هذا ويستقبل املعرض زواره 
بالصالة رقم 4 على مدى فترتني 
صباحي����ة من الس����اعة 9.30 الى 
الساعة 1 ظهرا ومسائية من الساعة 
4.30 الى الساعة 9.30 مساء، ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الساعة 5 

مساء الى الساعة 10.30 ليال.

تذوق ط����وال فترة إقامة املعرض 
وذلك بهدف أخذ رأي اجلمهور أوال 
بأول وبشكل مباشر جتاه أي منتج 
جديد يتم طرحه حيث تكمن أهمية 
مشاركة الشركة في املعرض في 
التعرف عل����ى ردود فعل الزبائن 
جتاه منتجات الشركة ومدى قبولها 
لديهم حيث ان مشاركة الشركة في 
املعرض ال تهدف الى احلصول على 
اي مردود مادي وامنا التواصل مع 
الزبائن والتواجد وسط هذا اجلمع 

من شركات االغذية.
نخيل بريده

الش����ركات املشاركة في  ومن 
املعرض يبرز جناح شركة نخيل 
بريده حيث يقول رئيس مجلس 

الشركة يقدم عروضا خاصة على 
جميع منتجات الشركة التي يعرفها 
جيدا زبائن نايف وبأسعار خاصة 
جدا مبناسبة إقامة معرض الغذاء. 
ويتابع م.السروجي تصريحاته 
مش����يرا الى ان ما مييز منتجات 
دجاج نايف هو انه من انتاج املزارع 
اخلاصة بالشركة وهو مذبوح في 
الكويت ذبحا ح����الال وهكذا فهو 
منتج كويت����ي 100%. ومن مزايا 
دج����اج نايف أيضا ان����ه يتغذى 
من مزارع الش����ركة على االعالف 
النباتية بنسبة 100% مما مييزه 
عن غيره من الدجاج في السوق 
كما تشمل العروض اخلاصة أيضا 
بيض املائدة األبيض وبيض املائدة 
البني وبيض املائدة الفري وكذلك 

الدجاج املجمد يباع بأسعار خاصة 
جلميع االحجام. كما يقدم جناح 
الش����ركة لزوار املعرض عروض 

هيثم الكاظمي

 صرح رئيس مجلس إدارة 
مركز جاينكس لتنظيم املعارض 
واملؤمترات الدولية هيثم الكاظمي 
أن الشركة شهدت توسعا كبيرا 
خالل عام 2009 على الرغم من 
تداعيات األزمة االقتصادية التي 
أثرت بشكل مباشر على قطاع 
تنظيم املع���ارض واملؤمترات، 
مشيرا إلى أن الشركة استطاعت 
أن تضي���ف قطاع���ا جديدا إلى 
الدورات  انشطتها وهو تنظيم 
التدريبية على مستوى األفراد 

والشركات.
وأض���اف الكاظمي في بيان 

صحافي أن استراتيجية جاينكس في املدى الطويل 
تقوم على املساهمة في حتقيق رغبة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه 
الرامية إلى حتويل الكويت إلى مركز مالي عاملي 
مشيرا إلى أن الشركة تستحوذ على 15% من سوق 
تنظيم املعارض واملؤمترات بالكويت وتسعى إلى 

زيادة هذه احلصة إلى 25% خالل 2010.
وأوضح الكاظمي أن التطلعات العظيمة ألمير 
البالد حتتاج إلى جهد وعمل مكثف وهو ما دفع 
جاينكس إلى االنطالق نحو وضع اللبنة االساسية 
للتنمية االقتصادية واملتمثلة في الكوادر البشرية 
الكويتية املؤهلة الستيعاب املعطيات االقتصادية 

العاملية اجلديدة وفهم متطلباتها.
وأضاف الكاظم���ي أن األزمة االقتصادية أدت 

إلى اجتاه الشركات إلى االندماج 
وتقليص أنش���طتها وأعمالها، 
ادارة جاينكس احلكيمة  إال أن 
اس���تطاعت في ظ���ل االزمة أن 
تتوسع في أنش���طتها وهو ما 
يش���ير إلى قدرتها على جتاوز 

االزمة. 
وأوضح الكاظمي أن النجاح 
الكبير الذي حققه جاينكس في 
تنظيم معرض »سوانس���كي« 
الس���باحة واالدوات  حلمامات 
واكسس���واراتها  الصحي���ة 
وكذلك معرض فليمز للمطابخ 
واكسسواراتها، دفعه على دمج 
املعرضني في معرض واحد حتت اسم »املعرض 
الدولي اخلامس للمطابخ وحمامات السباحة« ذلك 
يوم 28 ابريل املقبل ومبشاركة 11 شركة كويتية 
حاليا في فندق الس���فير مش���يرا إلى ان اندماج 
املعرضني يعود إلى تقارب انشطة املعرضني وهو 
ما يعطي الفرصة لرواد املعرض لالس���تفادة من 

تكامل املعرض.
وأضاف الكاظمي أن الشركة تستعد حاليا الطالق 
معرض التنمية البشرية في نسخته الثالثة بعد 
النجاح الكبير الذي حققه املعرض في نسختيه 
االولى والثانية وارتفاع عدد اجلهات املشاركة إلى 
22 شركة مشيرا إلى ان االقبال الكبير من جانب 
الشركات على املعرض كان الدافع الرئيسي لتنظيم 

املعرض للمرة الثالثة . 

تستعد إلطالق النسخة الثانية من معرض »صنع في ألمانيا«

 الكاظمي: »جاينكس« تستحوذ على %15 
من سوق تنظيم المعارض والمؤتمرات

أعلنت شركة اخلليج للحاسبات 
اآللية )GBM(، عن دعمها ملعرض 
»إنفوبي����ز الكوي����ت« باعتبارها 
الراعي البالتيني له، حيث يركز 
املعرض على احلكومة اإللكترونية 
حتت شعار »نحو احتاد احلكومات 
اإللكترونية لدول مجلس التعاون 

اخلليجي«.
ويعتب����ر مع����رض »إنفوبيز 
الرائد حللول  الكويت« املعرض 
تكنولوجيا املعلومات التجارية، 
ويش����ارك فيه عدد من الشركات 
البارزة باإلضافة إلى شركة اخلليج 

للحاسبات اآللية.
وس����يقوم املش����اركون ف����ي 
املعرض بعرض أحدث التقنيات 
التركيز  واحلل����ول لديهم، م����ع 
بش����كل خاص على حلول الربط 
الش����بكي واألم����ن، والتقني����ات 
واللوازم املكتبية، إلى جانب حلول 
تكنولوجيا املعلومات. وستسلط 
اآللية  شركة اخلليج للحاسبات 
الضوء عل����ى معارفها وخبراتها 
في مجال احلكومة اإللكترونية، 
حيث س����تقوم بعرض مجموعة 
من احللول ف����ي منصة العرض 
اخلاصة بها، كما س����تقوم أيضا 
الناجحة  باستعراض ش����راكتها 
مع وزارة التجارة والصناعة في 
سلطنة عمان. وتساعد هذه احللول 

على تبسيط تطبيقات احلكومة 
اإللكترونية على اإلنترنت، مبا في 
ذلك تقدمي الوثائق والطلبات آليا 
الدفع، وحتقيق  وتفعيل بوابات 
إل����ى املعلومات  وصول س����هل 

احلكومية.
وفي هذا السياق، قال وولفغانغ 
ش����وارزومير، مدير عام شركة 
اخلرافي للحاسبات اآللية، التابعة 
لشركة اخلليج للحاسبات اآللية 
في الكويت: »لقد الحظنا وجود 
ق����در كبير م����ن االهتمام بحلول 
احلكومة اإللكترونية، إذ تسعى 
إلى تبس����يط  حكومات املنطقة 
عملياته����ا، بينما تقدم املزيد من 
اخلدم����ات للمتعاملني. وتتجلى 
أهمية احلكومة اإللكترونية في 
شعار معرض »إنفوبيز الكويت« 
لهذا العام. وفي ضوء خبرتنا في 
املنطقة، فقد كان من الطبيعي أن 
نرعى هذا احلدث. إن هدفنا النهائي 
هو إظهار كيف ميكن للحكومات أن 
تخلق بيئة تكنولوجيا معلومات 
مرنة وسريعة االستجابة وآمنة«. 
وقد تأسس����ت »ش����ركة اخلليج 
للحاس����بات اآللية« ع����ام 1990، 
وتعتبر الشركة الرائدة في مجال 
توفير حلول تكنولوجيا املعلومات 
في املنطق����ة. وتعمل على تلبية 
متطلبات تكنولوجيا املعلومات 

للمؤسس����ات احمللية واإلقليمية 
والدولية في دول مجلس التعاون 
اخلليج����ي. و»ش����ركة اخلليج 
للحاس����بات اآللي����ة« هي املوزع 
احلصري لتش����كيلة منتقاة من 
منتجات وخدم����ات »آي بي إم« 
في منطق����ة اخلليج باس����تثناء 
العربية السعودية. وقد  اململكة 
ع����ززت الش����ركة مكانته����ا عام 
1999، عندما قام فريقها بتوفير 
متطلبات السالمة حملفظة أعمال 
»سيسكو«. واليوم، حتظى »شركة 
اخلليج للحاسبات اآللية« بأعلى 
مستويات التقدير في املنطقة من 
قبل شريكها الذهبي »سيسكو«، 
والتي تعد أيضا ش����ريكا لها في 

مجال التعليم.
وتق����دم »ش����ركة اخللي����ج 
للحاسبات اآللية« مجموعة واسعة 
من حل����ول وخدمات تكنولوجيا 
املعلومات بدءا من تقدمي املشورة 
وإدارة امل����وارد والتكامل وصوال 
إل����ى خدمات ما بع����د البيع، مبا 
يلبي احتياجات األعمال احمللية 
واإلقليمي����ة والعاملية في منطقة 
اخلليج العربي، وذلك من خالل 
فري����ق مكون من أكث����ر من 700 
اختصاصي وأكثر من 20 شراكة 
استراتيجية مع مزودي تكنولوجيا 

معلومات معترف بهم دوليا.

»الخليج للحاسبات« راع بالتيني لمعرض »إنفوبيز الكويت«


