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مدير املعرض إميل الشعار

ليفعلوها كاللعب مثال، املكان 
سموالند مخصص للعب وهناك 
من يشرف عليهم، فيمكن للزبون 
ترك أطفاله بأيد أمينة للتسوق 

بسالم.
اس���تراحة املطع���م: ف���ي 
مطعم إيكيا س���تجدون قائمة 
طعام مليئة باألطباق احمللية 
والس���ويدية الصحية العالية 
اجلودة بأسعار منخفضة فعال، 
واملطعم رفيق باألطفال بكراسيه 
العالية وأماكن تغيير احلفاضات 

واألماكن املخصصة للعب.

استشارات التصميم المنزلي

كل زبون سيجد مستشارا 
للتصمي���م الداخلي على أهبة 
االس���تعداد لتزويده بنصائح 
متخصصة، سيقدم له املستشار 
املق���ترح���ات ويس���اعده في 
ال���ذي طاملا  تخطي���ط منزله 
رغ���ب فيه، كل هذا على امتداد 
سير العملية من البداية حتى 

النهاية.

لمساعدة إضافية

لتحقيق أحالم الزبون تقوم 
إيكيا مبس������اعدته بط���ريقة 
ممي���زة بداية م���ن خ���دمات 
التوصيل وبأسعار مع���قولة إلى 
خدمات التجميع إلى اخلدمات 
املالي���ة حيث ميكن للزبون ان 
يدف����ع بالطريقة التي تناس���به 
من النقد إلى الكي نت والڤيزا 
أو املاس���تركارد وغيره���ا من 
الب���طاقات االئتمانية إلى خدمة 
الدف���ع بالتقس���يط، باالضافة 
التي  الى خدم���ات الضمان���ة 
ترض���ي الزبون، كذلك تتميز 
إيكيا الكويت باملوقع اجلم��يل 
في مجمع األڤنيوز والذي يوفر 
مواق���ف مجانية للس���يارات 

واملتاحة دائما.

كأفكار تأثي���ث جديدة للبيت، 
أو مغامرات مثيرة لألطفال أو 
وجبات طعام لذيذة في مطعم 
إيكي���ا كل ه���ذا حتت س���قف 

واحد.
الع���رض: تعتبر  ص���االت 
مع���ارض إيكيا صاالت عرض 
ضخمة للمفروش���ات املنزلية 
ميكن من خاللها إيجاد الكثير 
من األفكار امللهمة واملفروشات 
في تشكيالت حقيقية. هنا املكان 
املناسب لتجريب األثاث ولتغفو 
في سرير وتتمدد على صوف 
أو ترك اخلي���ار لألطفال فيما 
يتعلق مبفروشات غرفهم، أما 
في قاعة السوق فهناك كل شيء 
من أداة تقطيع التفاح وصوال 
الوسائد املختلفة وجميع  إلى 
أنواع اإلضاءة وكل األش���ياء 
املرء  التي يحتاجها  الصغيرة 

ملطبخه.
الترفيه لألطفال: األطفال ال 
التسوق،  يحبون في احلقيقة 
فلديهم الكثير من األشياء املثيرة 

إيكيا تدريجيا  وستس���تعيض 
عن اللمب���ات املتوهجة لصالح 
اللمبات الرقيق���ة بالبيئة وذلك 
قبل 1 سبتمبر 2010. واملميز انه 
ميكن لزبائنهم ان يسلموا اللمبات 
املنخفضة الطاقة ألغلب املعارض 

من أجل إعادة تصنيعها.
إيكي���ا علبا  عندم���ا تصمم 
ومغلفات فإنها في الواقع ليست 
على رأس سلم تسلسل أولوياتها، 
فهم ال يصممون التعليب املسطح 
للبيع أكثر وإمنا للتوفير أكثر، إذ 
إن التعليب املسطح يعني أفضل 
حتميل ممكن ويقلل من عمليات 
النقل وبالتالي انبعاث الغازات، 
كما ان استعمالنا للتغليف املعاد 
تصنيع���ه يتطلب كمية أقل من 
املواد اخلام، فالورق املقوى هو 
من أفضل األصدق���اء، إنه يوفر 

التكاليف والبيئة.

تسوق ملهم لكل فرد في »إيكيا«

هناك دائما شيء إضافي لكل 
إيكيا،  عمر وذوق في معرض 

وتغير االشياء. كل هذه اخلطوات 
تقوم بها في العديد والعديد من 
النواحي واملجاالت، وعلى سبيل 
املثال فمن منتجاتها »س���وليغ« 
مصباح العم���ل الذي يجمع بني 
الباعث للضوء  الداي���ود  تقنية 
املنخف���ض االس���تهالك للطاقة 
وألواح الطاقة الشمسية، وكونه 
ال يحتاج للطاقة الكهربائية ميكن 
اس���تعماله بكثرة وفي أي مكان 
فما عليك س���وى شحن اخلاليا 
الضوئية في الشمس ملدة 9 � 12 
ساعة للحصول على 4 ساعات 
إضاءة كاملة. باالضافة ملنتجات 
أخرى منها »سيارس���ام« ملبات 
منخفض���ة الطاقة والذي يعتبر 
التقليدية  خيارا فائقا للمب���ات 
املتوهجة فهي تدوم 10 أضعاف 
مع انخفاض استهالكها للطاقة 
ليصل إلى 80% على امتداد مدة 
بقاء اللمبة. وتوفر ملبة بقوة 20 
واط إضاءة تعادل ملبة متوهجة 
بطاقة 100 واط، دون ان تسبب 
سخونة األش���ياء القريبة منها. 

املوطن في مقاطعة سموالند: 
هي منطقة في جنوب السويد 
معروف���ة بتربته���ا الفقي���رة 
وس���لوك أهلها العقالني حيث 
يعملون بجد ويتحلون باملثابرة 
والتوازن، ألنك ال تستطيع زراعة 
الترب���ة الضعيفة بنفس  هذه 
الطريقة التي تزرع بها احلقول 
اخلصبة، عليك ان تكد وتعمل 
بدأب، وتالئم أفكارك وتقوم بأداء 

األشياء بطرق مختلفة.
لقد جتاوزت إيكيا منذ أمد 
بعي���د جدا تلك الش���ركة التي 
كانت متلك معرضا واحدا في 
سهول سموالند الصخرية، إال 
أنه يب���دو في الوقت عينه كما 
لو أن االمور بقيت على حالها 

ولم يتغير شيء.
مازال األمر يدور حول اجناز 
الكثير مقابل القليل وحتدي ما 
هو تقليدي واحلرص على املال 
وعدم ترك حتى ما هو بسيط 
يذهب هدرا، حلم إيكيا هو منح 
كل فرد الفرصة حليازة حياة 

يومية أفضل في املنزل.
إيكي���ا بتعليب  لهذا تعمل 
األشياء في صناديق مسطحة، 
وتطلب من الزبون املش���اركة 
في نقل مشترياته بنفسه في 
س���يارته ليجمعه���ا ويركبها 

بنفسه.

العـــمل الذي ال نــهاية له.. 
رفقًا بالبيئة

قررت إيكيا املساعدة في إيجاد 
عالم تهتم فيه على نحو أفضل 
بالبيئة ومبوارد الكرة األرضية 
وببعضنا البعض، وإدارة إيكيا 
على يقني بأنها في بعض األحيان 
جزء من املشكلة، لذا فهي تعمل 
جاهدة كي تكون جزءا من احلل، 
حيث تقوم باس���تمرار بقياس 
االيجابيات والسلبيات وتختبر 

صفحات خاصة من »األنباء«.. دليلك إلى أفخر أنواع األثاث وأحدث األجهزة الكهربائية

تقّدم أسعارًا مخّفضة»إيكيا« 
على مدار السنة


