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مروى بن صغير ومسؤولة العالقات العامة في مركز البيان لطب األسنان راما العزة

أعربت عن سعادتها لكونها السفيرة الجديدة للمركز

مركز البيان لطب األسنان يكشف عن اعتماده النجمة 
مروى بن صغير كوجه إعالمي جديد لعام 2010

أعلن مركز البيان لطب االسنان مطلع الشهر اجلاري 
عن اعتماده النجمة مروى بن صغير كوجه إعالمي جديد 
لعام 2010. وجاء اختي���ار املركز للنجمة مروى جلمال 
ابتس���امتها التي طاملا حازت اعجاب العديد من الناس 

وسعى الكثيرون للحصول عليها.
وقالت مسؤولة العالقات العامة في مركز البيان لطب 
االسنان راما العزة »ان ابتسامتها ليست رائعة فقط بل 
تنبض بالصحة أيض���ا«. وتابعت: اكد املركز ان مروى 
احدى متسابقات ستار اكادميي4، هي السفيرة اجلديدة 
ملراكز بيان لطب االس���نان. وصرحت مروى قائلة: »أنا 
س���عيدة جدا«. بأن أكون الوجه االعالمي اجلديد ملركز 
بيان لطب االس���نان لعام 2010، انتظروني في دعايات 
بيان التلفزيونية لتش���اهدوني بطلة مختلفة متاما عن 

ستار اكادميي.
ووفقا لذلك ستكون مروى جزءا من احلملة االعالمية 
ملراكز بيان لطب االسنان كما ستحضر حفل افتتاح الفرع 

الثالث لبيان والواقع في منطقة العقيلة.
لالطالع على صور افرع مركز بيان لطب االس���نان 
وف���رع املركز اجلديد، واحلصول عل���ى معلومات عنها 
ومتابعة الوجه االعالم���ي اجلديد، ميكنكم الدخول الى 

.www.bayandentel.com املوقع االلكتروني
هذا، ويدعم مركز بيان لطب االسنان فكرة صحة الفم 
واالسنان ومدى اهمية االبتسامة اجلميلة في زرع الثقة 

واالريحية عند االنسان.
وقد ركز البيان لطب االس���نان في حملته االعالمية 
2010 على ان االبتس���امة هي العنص���ر الوحيد الذي ال 

يتغير اثره على صاحبه مع مرور الزمن، فاالبتس���امة 
دائما ردة فعل ومصدر للفرح.

ويعتب���ر مركز البيان لطب املرك���ز الرائد في مجال 
االسنان التجميلية والتعويضية في الكويت.

ففريق العمل املكون من اخصائيني واستشاريني في 
فرعي املركز احلاليني وفرعه اجلديد الذي سيتم افتتاحه 
قريبا يتابع باستمرار تقدمي احدث تقنيات العالج وأكثرها 

دقة في املنطقة في معاجلة مرضاه.
وفرعا املركز احلاليان هما فرع الس���املية الذي يقع 
في برج ليلى وفرع مدين���ة الكويت الذي يقع في برج 

اخلرافيز.
أما الفرع الثالث، فس���يتم افتتاحه قريبا في مجمع 

البيرق الذي يقع في منطقة العقيلة.
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