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وهو فرصة طيبة للتعارف واالخــــتالط بهم 
خــــارج أجواء العمل وشكر على تعــــاملهم 
وتعاونهم معنا، وهذه املرة األولى التي نقيم 
فيها هذا احلفل، وسنقوم بتكرار هذه التجربة 
الطيبة في هذا الوقت من كل ســـنة ان شاء 

اهلل.
 وأشار الى ان الشركة تتجه للتوسع في 
قطر والسعودية الفتتاح فروع هناك، كما انها 
بصدد إقامة أكبر عرض أزياء على مستوى 
املنطقة في شهر أبريل القادم، وقد مت التحضير 
له بالتعاون مع شركة »سواروفسكي«، وذلك 
مبشاركة مصممني عامليني من بيوتات األزياء 

املشهورة.
ولفــــت الشـــطي الى ان الشركة مضت 
في مشـــاريعــــها رغـــم مـــا تعــــاني منه 
االقتـــصاديات من األزمة املالية العاملية، حيث 
ان مجـــال األزياء واملوضة لـــه زبائنه، ولم 
تتعرض الشركة ألي مشكلة بسبب األزمة، 
نظرا ألن عالقتها بالزبائن قوية وبالتالي فإن 
الذين تأثروا باألزمة هم الذين كانت عالقتهم 

هشة مع الزبائن.
وفـــي خـــتام كلمته، توجه بالشـــكر الى 
العمالء واحلـــاضرين فـــي حـــفل العشـــاء 
على تعاملهم مع الشـــركة خــــالل الفــــترة 
املاضية، وقال: لوال العمالء ملا كنا موجودين 
في األســـاس، ونحن نعتز بهم ونشكرهم على الثقة، والعمل سيكبر ان شاء اهلل 

وستكون 2010 سنة خير على اجلميع بإذن اهلل.

محمد راتب
أقامت شـــركة »بيت الكريســـتال« حفل 
عشـــاء تكرميا للنخبة من عمالئها املميزين 
ومصممي األزياء عـــن العام املنصرم 2009، 
وذلــــــك في مطعم النوخـــذة بفندق كراون 
بـــالزا، وبحضور كثيف من عمالء الشـــركة 
ومن املؤسسات اإلعالنية والصحف واملجالت 

احمللية والعربية.
وفي مســـتهل احلفل الذي اتسم باإلعداد 
ألقى رئيس مجلس  النـــاجحني،  والتنسيق 
اإلدارة في »بيت الكريستال«، مشعل الشطي 
كلمة ترحيبية بالعمالء املميزين والذي اعتبرهم 
»شركاء النــــجاح، مـــؤكدا على اعتزاز الشركة 

بهم، وشكرها اجلزيل على حضورهم.
 كما لفـــت الـــى ان التميز يتطلب جهودا 
متواصلة ومتضافرة لتحقيق التفوق في مجال 
العـــمل، واعدا اياهم باملزيد من النجاحات على 
صعيد تطور الشركة ومتيزها على املستوى 

العاملي.
 وفــــي تــصريح صـــحافي علــــى هامش 
احلفل، أكد الــــشـــطي، ان الـــشركة تعــتبر 
الكريستال  الرئيسي املعتمد ألحجار  املوزع 
العامليـــة املشـــهورة »سواروفســـكي« في 

الكويت.
 وتوزيعها على مصممي األزياء والديكور، 

وقد بدأت الشـــركة عملها في 2006، الفتا الى ان هذا احلفل يأتي في سياق تكرمي 
املصممني والشـــخصيات املهمة من عمالء الشـــركة خالل العـــام املنصرم 2009، 

مشعل الشطي وميرنا حرب

الشطي مع عدد من احلضور

ضيوف »بيت الكريستال«

مشعل الشطي

جانب من احلضور

»بيت الكريستال« كّرمت عمالءها المميزين في »كراون بالزا«

حديث بني مشعل الشطي والزميل فريد سلوم


