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

مبارك عبداحملسن مبارك العلي

شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم
تاريخ عريق تتوارثه األجيال

رضا الزبون أهم أهدافها
تسهيالت عديدة  وخدمات ال توصف

تأسس����ت ش����ركة عل����ي 
عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
عل����ى يد املرح����وم اجلد علي 
عبدالوهاب املطوع عام 1918، 
حيث كان يعمل باملواد الغذائية 
وبدأت شركة علي عبد الوهاب 
واوالده وشركاهم العمل باالثاث 
عام 1947، بعد احلرب العاملية 
الثانية كانت البداية بفرع واحد 
مبسمى »الدكان« إلى أن وصل 
إلى معرض الضجيج مبساحة 
18000 متر مربع تقريبا وفرع 
شرق مبساحة 500 متر مربع 
وفرع الشويخ مبساحة 7000 

متر مربع.

منتجات الشركة

تق����دم الش����ركة كل ما هو 
جديد في معارضها من االثاث 
األميركي واالوروبي والشرق 
آس����يوي ليندرج حتت طابع 
العاملية، واكد مدير عام إدارة 
االث����اث واملفروش����ات مبارك 
عبداحملس����ن مبارك العلي أن 
خبرة الشركة والتاريخ العريق 
لها اسم تناقلته األجيال لنوفر 
لهم كل احتياجاتهم من االلف 
إلى الياء من أنواع االثاث املنزلي 
واملكتبي إلى الكماليات املنزلية 

واملكتبية.
أما عن املواد االولية املصنعة 
منها منتجاتها، فيبني العلي أنها 
تتنوع لتتناسب مع احتياجات 
الزبون وذوقه وطبقات املجتمع 
حيث يشعر الزبون بأنه يكون 

مدلال.
وحول حصة الش����ركة من 
سوق االثاث في الكويت، قال 
العل����ي ان الش����ركة متتلك ما 
نسبته 15% تقريبا من اجمالي 
س����وق االثاث املس����تورد في 

حصلت الشركة على وكالة كل 
منها.  ونظرا خلبرات الشركة 
الطويلة التي اكتس����بتها على 
م����دى العقود املاضي����ة، فقد 
قامت شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وش����ركاهم بابت����كار 
التجارية اخلاصة  عالماته����ا 
والتي حملت اسم »اكسبلورر 

بيس «  و»كاربون فايبر «.
كم����ا تعتبر ش����ركة علي 
عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
ف����ي قطاع  الرائ����دة محلي����ا 
املفروشات واألجهزة الكهربائية 
واملطابخ، وتسعى إلى التنوع 
من خالل توس����عها في قطاع 
األزياء واملالبس واملستلزمات 
التخييم  الرياضية ومع����دات 
والرحالت، ناهيك عن خبرتها 
الطويل����ة في قط����اع توزيع 
املواد االس����تهالكية واألدوية 
حيث تتولى الش����ركة توزيع 
الدوائية ملختلف  منتجاته����ا 
صيدليات الكويت، إلى جانب 
امتالكها ألكثر من 22 صيدلية، 
لتعتبر بذلك م����ن أكبر جتار 
التجزئة لقط����اع األدوية في 
الكويت. أضف إلى ذلك، امتالك 
الشركة حلصة كبيرة في القطاع 
العقاري السكني واالستثماري 
من خ����الل انتش����ار عقاراتها 

الراقية في مناطق الكويت.
هذا وتتميز الشركة بالسعي 
الدائم لتوفير بيئة عمل مناسبة 
ملوظفيه����ا الذين يبلغ عددهم 
أكثر من 1500 موظف يعملون 
جميعا بدأب واجتهاد لتقدمي 
أفض����ل اخلدم����ات واالرتقاء 
باجلودة، األمر الذي ساهم في 
رفع قيمة مبيعاتها إلى أكثر من 
20 مليون دوالر سنويا وبتزايد 

ومنو مستمرين.

الكويت، مؤكدا التاريخ العريق 
لشركة علي عبدالوهاب وأوالده 
وشركاهم، حيث يرجع تاريخ 
تأسيسها إلى أكثر من ثمانني 
عاما ماضية، إذ ان بدايتها تعود 
إلى الع����ام 1918 وهذا التاريخ 
الطويل يثبت رسوخ الشركة 

في السوق.

الخطط المستقبلية

كما كشف العلي عن خطط 
التوس����ع خالل األشهر الستة 
املقبل����ة حيث س����يتم افتتاح 
معرض جديد سيتضمن جميع 
الش����ركة  منتج����ات قطاعات 
املختلفة على مس����احة 6400 
متر مربع في منطقة الشويخ، 
أما بالنسبة للتوسع اإلقليمي 
العل����ي أن هناك توجها  فأكد 
لفتح فرع للشركة في اإلمارات 

العربية املتحدة كونها قريبة 
من الكويت وهذا الشيء يجعلنا 
واثقي اخلطوات نحو املشروع 

املستقبلي.

تأثير األزمة المالية

ح����ول مدى تأثي����ر األزمة 
املالية على الشركة أفاد العلي 
بأنها لم تؤثر س����لبا في منو 
الشركة، متمنيا بدوره ان تكون 
سنة 2010 خيرا وبركة وانتهز 
الفرصة بتهنئة الكويت اميرا 
وحكومة وش����عبا على العيد 
الوطني وعيد التحرير وبتأهل 
القدم  الكويتي لكرة  املنتخب 
لنهائيات كأس آسيا التي ستقام 

في الدوحة عام 2011.
إل���ى جانب املش���اركة في 
مهرجان »هال فبراير«، أضاف 
التسويقية  العلي ان احلملة 

وبرشلونة وباريس.
إلى جان����ب ذل����ك، فنحن 
نتميز بالكفالة على منتجاتنا 
أما عن اخلدمات املقدمة للدفع 
فشركة علي عبدالوهاب وأوالده 
وشركاهم تخير الزبون للدفع 
النقدي أو عن طريق البطاقات 
أو األقساط بسعر  االئتمانية 
الكاش مؤكدا أن كسب الزبون 
ورضاه هو هدفنا الرئيس����ي، 
ناهيك ع����ن خدمات التوصيل 
والتركيب املجانية وخالل 24 

ساعة.
اجلدير بالذكر ان شركة علي 
عبد الوهاب وأوالده وشركاهم 
وكيل حصري في الكويت ألهم 
العالمات التجارية العاملية وفي 
مقدمتها »بروكتر آند جامبل « 
الرائ����دة ف����ي بي����ع املنتجات 
االس����تهالكية و»كلوروكس« 

وشركة »كيلفيناتور « األميركية، 
وشركة  »كوملان«  األميركية، وكل 
من شركتي »بوش وسيمنز « 
 األملانيت����ني الرائدتني في عالم 
األجهزة الكهربائية، إلى جانب 
ش����ركة »روش« إح����دى أكبر 
ش����ركات الصناعات الدوائية 
ف����ي العال����م، باإلضاف����ة إلى 
كونها وكيال للعالمة التجارية 
الرياضية الرائدة »ذا آثليتس 
ف����وت «، والعالم����ة التجارية 
»شوبكس نيويورك « لألحذية 
النس����ائية  واالكسس����وارات 
الراقي����ة، وأيضا نادي اللياقة 

البدنية للسيدات »كرفز «.
وفي املفروش����ات واألثاث 
الراق����ي فتمثل »سنش����ري « 
إلى  و»باسيت « األميركيتني، 
جانب »نولتي « األملانية لتجهيز 
املطابخ، عالمات جتارية بارزة 

خالل االش���هر الثالثة املقبلة 
باذن اهلل س���تكون من خالل 
تقدمي تذكرتني سفر أسبوعيا 
عند الشراء من معارض األثاث 

بقيم���ة 100 دين���ار من خالل 
الس���حب األس���بوعي ضمن 
برنامج مسمى »رحلة األحالم« 
لكل من جنيڤ وأمس���تردام 

من هنا البداية


