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إلكترونيات الوزان
الريادة  على  والحفاظ  الجودة  تحقيق  هدفها 

فلسفتها 
فهم احتياجات 
المستهلك 

رؤيتها وفق 
المعايير العالمية

اطالع مس���تمر بأحدث املعلومات والتفكير 
بانفتاح فيما يخدم الذات واملجتمع وبضمير 
مرتاح خلدمة اكبر شريحة من املجتمع بقدر 

االمكان.
تعمل الكترونيات الوزان في مجال تسويق 
وتوزيع وبيع مجموعة من املنتجات البارزة 
ذات ماركات جتارية ش���هيرة في االسواق 
العاملية ولم تتجه جللب منتجات من شرق 
آسيا ال حتمل اسم ماركة معرف بها وال معتمد 
باالسواق العاملية وال تلتزم مبواصفات اجلودة 

العاملية.
م���ن امل���اركات العاملي���ة الت���ي متتلكها 
الكترونيات الوزان أجهزة املطابخ اجلاهزة 
 CANDY وااليطالية GAGGENAU االملاني���ة
 ROSIERES والفرنس���ية LAGERMANIAو
واألميركي���ة AMANA واالجه���زة املنزلي���ة 
االستهالكية االيطالية ARIETE واالسبانية 
MONIX وTAURUS كذل���ك الثالج���ات هافي 
ديوتي ستانلس EVEREST )أميركية جتميع 
 Bigااليطالية و ELBA كوري( والطباخ���ات
Chef وSuper Chef والش���فاطات بأنواعه���ا 
كافة ELICA االيطالي���ة وCANDY باالضافة 
للمغاسل واخلالطات ELLECI االيطالية. حيث 
ان الكترونيات الوزان هي املوزع احلصري 
والوحيد جلميع ه���ذه العالمات واملاركات 

التجارية.

أقسام الشركة

يعمل لدى الش���ركة فريق قوي يفوق 
تعداده املائة موظ������ف من ذوي اخلبرة 
املهنية والفنية في مختلف املجاالت حيث 
تشمل الشركة قسم املطابخ اجلاهزة، قسم 
االجهزة الكهربائية وااللكت���رونيات واجهزة 
املطابخ اجلاهزة، قسم االجهزة واملعدات 
الفندقية واملطاعم، قس���م االثاث املنزلي، 
القسم الطبي وقسم اصباغ السيارات وقسم 

املشاريع. 

قدر املس���تطاع ف���ي مج���ال االلكترونيات 
االستهالكية واالجهزة املنزلية واجهزة املطابخ 
اجلاهزة وتعزيز رض���ا العمالء عن طريق 
تزويدهم مبنتجات وخدمات نوعية واعتماد 

نظام ادارة اجلودة.
لذلك حددت الكترونيات الوزان ثقافتها 
وفق معايير منها اجلودة في خدمة العمالء 
والشركاء التجاريني، النزاهة والوالء للشركات 
املتعامل معها، الثقة والتعاون، حتقيق التكافؤ 
جلميع أصح���اب املصلحة ومحاولة ارضاء 
اكبر ش���ريحة من املستهلكني والعطاء بكل 

الطرق املتاحة في السوق الكويتي.
 كما تركز القيم التي تتبناها الكترونيات 
الوزان على خلق بيئة تقدمية تلتزم بعمل 
الفريق الواحد دون مركزية لتوفير مزيد من 
ارتياح لدى املستهلكني والعمالء واالبقاء على 

احملافظة قدر املس���تطاع عل���ى الريادة في 
التس���ويق والتوزيع والبيع بالتجزئة في 
مجال االلكترونيات واجهزة املطابخ اجلاهزة 
كما تتطلع الكترونيات الوزان للمستقبل في 
احملافظة على امليزة التنافسية من خالل تعزيز 
التزامها جتاه العمالء واملوردين واملوظفني 
الوزارن  الكترونيات  واملجتمع، لذلك تقوم 
مبجموعة من اخلطوات لترجمة هذه الرؤية 
إلى واقع ملموس ومحسوس من خالل املنفعة 
املتبادل���ة والعمل اجلماع���ي الفعال، الوالء 
والثقة، جودة املاركات واعطاء كفاالت ملدة 

طويلة وشاملة تصل خلمس سنوات.

السياسة المتبعة

تلتزم السياسة التي تتبناها الكترونيات 
الوزان بتحقيق اجلودة واحلفاظ على الريادة 

الكترونيات الوزان هي أحد االقسام التابعة 
لشركة الوزان املتحدة التجارية وهي الشركة 
االم والتي تشتمل على اكثر من سبعة اقسام 
والتي بدأت اعمالها ف���ي الكويت عام 1975 
والتي تعد من أوائل الش���ركات وان لم تكن 
الوحي���دة في ذلك الوقت حيث ادخلت عالم 
املطابع اجلاه���زة داخل الكويت وعلى مدى 
سنوات قليلة اصبحت من الشركات الرائدة 

والعريقة بالسوق الكويتي.
ب���دأت الكترونيات ال���وزان اعمالها عام 
1996 بداي���ة متواضع���ة ولك���ن ف���ي فترة 
وجيزة خالل س���نوات قليلة جدا أصبحت 
في مستوى الشركات الكبرى وأصبحت كذلك 
املوزع احلصري لع���دد كبير من العالمات 
وامل���اركات التجارية العاملي���ة املرموقة في 
االس���واق االوروبي���ة واألميركية في مجال 
أجهزة املطابخ اجلاهزة واالجهزة الكهربائية 
وااللكترونية والتجهيزات املنزلية ومنتجات 
العناية الشخصية وهذه العالمات نالت ثقة 
واستحسان اجلميع وميزت الكترونيات الوزان 
عن غيرهما بأعلى مدة كفالة مجانية شاملة 
بالس���وق الكويتي والتي تصل إلى خمس 

سنوات كفالة شاملة.

الهيكلة والفلسفة بالسوق

تتقدم الكترونيات الوزان نحو أهدافها بسرعة 
كبي����رة حيث يعمل لديها فريق قوي من ذوي 
اخلبرة املهنية والفنية وذوي مؤهالت عالية 
في مختلف املجاالت والعمل كمجموعة وكوحدة 
متكامل����ة وكفريق واحد مكمال بعضه البعض 
العطاء أفضل نتيجة وخدمة ممكنة وفي قدر 
االستطاعة. تقوم فلسفة الكترونيات الوزان على 
فهم احتياجات املستهلكني وتلبيتها باالضافة 
إلى تبني جميع الوسائل احلديثة التي تبرزها 
كشركة عصرية متطورة ومستوعبة الحتياجات 

السوق الكويتي.
 تتمثل رؤي���ة الكترونيات الوزان وفق 
املعايير العاملية التي وضعتها لنفس���ها في 

هاشم نسيم 
وجولة في المعرض


