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نائب املدير العام د.عصام العياش

مدير قسم التصميم والتسويق وسيم

مؤسسة بنتا
تمي�زوا بالخبرة والتاري�خ العريق في صناع�ة الصوفا واس�تطاعوا تحويل 
الصناعة إلى فن وإبداع لتلبية جميع احتياجات عمالئهم مهما كانت غريبة

لتكوين منزلها ب����ل يتعداه إلى أكثر من ذلك، 
باالضافة للمواكبة وجودة ونوعية البضاعة 
املش����تراة باخلدمة اجليدة. وان ملؤسسة بنتا 
مفهومها اخلاص لشعار »حلياة أكثر راحة« ملا 
لها من باع طويل في مجال اخلدمات االجتماعية، 
كان عليها املساهمة الفعالة في تقليص نسبتها 
الربحية لتقدمي أسعارها بالقدر املمكن الذي ال 

يشكل عبئا على العميل.

فّكر إستراتيجيًا أعمل إستراتيجيًا

خبرة بنتا متيزهم في عالم املنزل املتكامل 
ويعملون على نقلها إلى أسواق جديدة من خالل 
أهدافهم اآلجلة القصيرة واملتوس����طة، خارج 
بيتهم الكويتي متمسكني بأهدافهم كنقاط قوة 
من أجل تنميته����ا لتكون أكثر فاعلية وإدراكا 
لواقع الس����وق واحتياجاته، والعمل الدؤوب 
والسعي اجلدي واحلثيث ملعاجلة نقاط الضعف 

وحتويلها إلى إضافات إيجابية.

عائلة بنتا: العميل ـ الشريك

ليس ل����دى بنتا عمالء ترتبط بهم بالقيمة 
املادي����ة املكون����ة لفاتورة املبيع����ات أو لعقد 
تصنيع بل شركاء يتش����اركون معهم الرأي، 
واألخذ مبالحظاتهم واقتراحاتهم القيمة والعمل 
بها ومن خاللها، وهنا يكمن مفهوم مؤسس����ة 
بنتا وعالقتها مع العميل � الشريك حول إقامة 
عالقة يكون طرفاه����ا رابحني والوالء املتبادل 
حاضنها. أما عند زيارة معرض بنتا الكائن في 
الضجيج فيمر الوقت على العائلة خصوصا 
مع وجود »بنتا كافيه« ومكان ترفيهي لألطفال 
ليستطيع الكبار التسوق على مدى ساعات دون 
ملل، باإلضافة لوجود كتالوج بنتا الذي يتوج 
مسيرة املؤسس����ة الطويلة في عالم التأثيث 
املنزلي احلديث ليرافق كل عائلة إلى مكتبتها 

املنزلية.

مما ال شك فيه أن األعوام الثالثني من عمر 
بنت����ا في مجال صناعة الصوف����ا، أعطتها من 
اخلبرة ما يكفي حيث استطاعت من خالل إدارتها 
ومواكبتها ملتغيرات السوق ومتطلبات العمالء 

حتويل الصناعة إلى فن وإبداع.
ويقول نائب املدير العام د.عصام العياش 
ومدير قسم التصميم والتسويق وسيم: اننا 
نفتخ����ر كثيرا مبا أنتجت وأبدعت أيدينا، إنها 
منتجاتنا احمللية املسجلة حتت مسمى صناعة 
كويتية، والتي حاولنا وجنحنا في رفعها إلى 
التصنيفات  املنتجات املستوردة ذات  مصاف 
العاملية من حيث الشكل واملضمون كما مثلنا 
الكويت خير متثيل في بعض املعارض الدولية 

كمعرض دبي الدولي.
اخلب����رة الطويلة واالبداع في التصنيع لم 
يكونا فق����ط عالمات فارقة في مس����يرة بنتا 
الثالثينية، بل كانا الوس����يلة واحلافز لهدف 
أسمى وضعته املؤسسة واملؤسس منذ إنشائها، 

أال وهو »حلياة أكثر راحة«.
العائلة هي احملور الرئيس����ي واملنزل هو 
مالذها األخير اآلمن واملريح ومن هنا كان على 
بنتا السعي للمالءمة بني طرفني تسعى جاهدة 

خلدمتهما، ولتكون الرابط الضامن بينهما.
ولتحقيق هذا التكامل عملت بنتا على جعل 
املؤسسة مكانا يجمع حتت سقفه كل ما حتتاجه 
العائلة، بدءا بغرف النوم املميزة وغرف الطعام 
ولوازمه����ا، مرورا بكل م����ا يتطلبه املنزل من 
ملس����ات منمقة ال تقتصر فقط على اللوحات 
الفنية واإلضافات اجلمالية، واملطابخ العصرية 
واكسسواراتها وذلك لتحويل الصورة املرجتاة 

عن املنزل املنشود إلى واقع ملموس.

»لحياة أكثر راحة«

هو شعار بنتا وبالتأكيد ال يالمس فقط تأمني 
كل ما حتتاجه العائلة من أثاث ومفروش����ات 

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


