
اقتصادالجمعة  26  مارس  2010   30
خصومات تصل إلى 50٪ ومنتجات تعرض ألول مرة ويختتم أنشطته 3 أبريل المقبل

الخالدي: معرض الساعات يساهم في تحقيق االزدهار التجاري وزيادة المبيعات

مشاركون في معرض العطور: منافسة كبيرة تتناسب مع التنوع الكبير في المنتجات
 عاطف رمضان

واصلت الشركات املشاركة في 
معرض العطور وادوات التجميل 
2010 عروضها املميزة من خالل 
تشكيلة كبيرة من منتجاتها في 
ظل املنافسة الش���ديدة بني هذه 
الش���ركات التي يصل عددها الى 
119 شركة. »األنباء« التقت بعدد 
من ممثلي شركات العطور املشاركة 
في مع���رض العط���ور وادوات 
التجمي���ل 2010 املقام حاليا على 
ارض املعارض الدولية مبنطقة 
مشرف، حيث ادلوا بآرائهم حول 
تنظيم املعرض ومميزاته هذا العام 
ومدى االقبال ونسب اخلصومات 
التي تقدمها الشركات وعمليات 
الغش التجاري التي قد تكون في 
العطور واالم���ور املهمة لتجنب 
مثل ه���ذه التالعبات. وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية، اكد املدير التنفيذي 
بشركة عبدالصمد القرشي للعطور 
د.بهجت يوسفي ان الشركة تطرح 
منتج����ات جدي����دة ف����ي املعرض 
وبخصومات تصل نس����بتها الى 
50%. واضاف د.يوسفي، في تصريح 
ل� »األنباء« بحضور الشيخ انس 
عبدالصمد القرشي، ان الشركة لديها 
17 فرعا في الكويت وتسعى خالل 

الفترة املقبل لفتح افرع جديدة.
واضاف د.يوسفي ان »عبدالصمد 
القرشي« تقدم في املعرض منتج 
روح وريحان العود، وهو عبارة 
عن خلطة عطرية متميزة من دهن 
العود والورد الطائفي ومسك الغزال 
االسود. واش���ار الى ان الشركة 
لديها منتج جديدة اس���مه مليح 
العود، هذا باالضافة الى مجموعة 
من البخاخات احلصرية التي مت 
اصدارها مبناس���بة املشاركة في 
معرض الربيع للعطور مثل خلطة 
سفاري وخلطة االميرة جوهرة 
بنت عبدالعزيز وخلطة الشيخ 

انس القرشي.
وقال ان الشركة من أولويات 
الشركات املشاركة في هذا املعرض، 

عط���ورات وصاحب مصنع عود 
غاليري ان املصنع لديه 18 فرعا 
بالسعودية واالمارات وانه يخطط 
لفتح فرع بالكويت، مشيرا الى انه 
حريص على املشاركة باملعرض.

واض���اف العب���اس ان »عود 
غالي���ري« تعتمد على منتجاتها 
اجلديدة التي تتناسب مع السوق 

احمللي او اخلليجي.
وبني انه بالرغم من االزمة املالية 
العاملية التي يشكو منها العديد من 
الناس اال انه حقق مبيعات جيدة 
خاللها. ولفت الى ان مصنع عود 
غاليري طرح 15 نوعا من العطور 

خالل العام املاضي.
وكشف عن فرع جديد سيتم 
افتتاحه بالكويت خالل العام احلالي 

او مطلع العام املقبل.
وأفاد مدير عام شركة عطورات 
احلجر االس���ود نواف الس���هلي 
بان الشركة حريصة على اثبات 
تواجدها في مثل هذه املعارض، 
مش���يرا الى ان من اهم املنتجات 
التي تقدمها الشركة في املعرض هي 

مسك روز وكونكورد واجيال.
وتوق���ع الس���هلي ان يحقق 
املعرض العام احلالي مبيعات تفوق 
مبيعات العام املاضي. واشار الى 
ان عطورات احلجر االسود تقدم 
خصومات تتراوح بني 15 و%25. 

وتش���ارك في العادة بجناحني، 
مش���يرا الى ان الش���ركة تصنع 
خلطات خاصة في املعرض لبعض 
الشخصيات املهمة والتي حتمل 

اسماء هذه الشخصيات.
وقال ان الشركة تقدم منتجات 
للعرائس مثل مسك العروس ودهن 
العود الهن���دي والبخور الهندية 

وصناديق الدزة.
من جهة أخرى افاد مدير مبيعات 
شركة عطورات العبداحملسن احمد 
علي بان الش����ركة حريصة على 

مشاركتها باملعرض ولديها عطورات 
فرنس����ية جديدة تالئم اجلنسني 
كذلك العطور الش����رقية اجلديدة. 
وتوقع ان حتقق الشركة مبيعات 
جيدة بنهاية املعرض مرجعا ذلك 
الى االقب����ال الكبير على منتجات 
عطورات العبداحملس����ن. واش����اد 
علي بتنظيم املعرض واصفا اياه 
ب� »املمتاز«. وحول رؤيته ان كانت 
هناك عمليات غش حتدث بالعطور 
وكيفي����ة جتنب مثل هذه احلاالت 
ق����ال علي ان الش����ركات املعروفة 

تقدم عطورات مضمونة لعمالئها 
بخالف »االسماء« او املاركات »غير 

املعروفة«.
واش���ار ال���ى ان »عط���ورات 
العبداحملس���ن« لديه���ا 6 فروع 
بالكويت وانها تدرس خالل الفترة 

املقبلة فتح فروع جديدة.
وأضاف الى ان الشركة تقدم 
خصومات تصل ل� 25% تقريبا على 
منتجاتها. وبني ان منتجات الشركة 

من الهند وفرنسا وتركيا.
اكد س���ائد العب���اس مصمم 

 عاطف رمضان
التجارة  اكد وكي���ل وزارة 
والصناعة المس���اعد لشؤون 
التجارة الخارجية عبدالعزيز 
الخال���دي ان موضوع تهريب 
مواد تموينية مدعومة خارج 
الكوي���ت »اخذ حجم���ا كبيرا 
مقارنة بالواقع«، مش���يرا الى 
ان الكالم عنه كان مبالغا فيه 
بدرجات كبيرة، خاصة ان هذه 
المواد التموينية كانت بكميات 
صغيرة ال ترتقي الى وصفها 

بعمليات تجارية.
الخال���دي ف���ي  واض���اف 
تصريح���ه للصحافيين عقب 
افتتاحه امس معرض الساعات 
2010 الذي تقيمه وتنظمه شركة 
الدولي خالل  الكويت  معرض 
الفترة من 25 الجاري وحتى 3 
ابريل المقبل، ان جهاز الرقابة 
التجارية بالوزارة محكم خاصة 
التموينية  المواد  فيما يخص 
لكونها يتم صرفها من مراكز 
التموين للمواطنين من خالل 

الربط اآللي او الرقم المدني.
واوضح ان هذه العملية التي 
تم ضبطها من خالل »الجمارك« 
الوزارة تكثف جهوده  جعلت 

الحكام االسواق ورصدها.
هذا وقد اش����اد الخالدي بعدد 
الشركات المش����اركة في معرض 
الساعات 2010 والتي يقدر عددها ب� 
30 شركة ومؤسسة تجارية ووكيال 
محليا الش����هر الماركات العالمية 

للساعات.
واشاد ايضا الخالدي بتنظيم 
المعرض وما يحويه من منتجات 
او  وماركات سويسرية ويابانية 
صينية وان هناك منتجات تعرض 
للمرة االولى وانها تباع بأسعار 
في متناول الجميع، هذا الى جانب 
الخصومات التي تقدمها الشركات 

والتي تصل الى %50.
اتفاقية  وح����ول رويته ع����ن 

عدد من سفراء الدول العربية 
المعتم���دة لدى  واالجنبي���ة 
الكويت كما ش���ارك مسؤولو 
شركة معرض الكويت الدولي 
يتقدمهم رئيس مجلس االدارة 
عم���اد تيفون���ي والرئي���س 
التنفيذي للشركة عبدالرحمن 
النصار ومديرة ادارة التسويق 
والعالقات العامة باسمة الدهيم 
افنان  المع���رض  ومس���ؤولة 
الس���ميط وعدد من مسؤولي 

المعارض بالشركة.
ش���ريط  ق���ص  وعق���ب 
المساعد  الوكيل  االفتتاح قام 
الخال���دي بجولة  عبدالعزيز 
المع���رض  ش���ملت اجنح���ة 
كاف���ة، فيما تبادل الحديث مع 
مس���ؤولي االجنحة المشاركة 
واس���تعرضوا معروضاته���م 
امام  الذي يطرحونه  والجديد 

الزوار بالمعرض.
اثنى  وفي تصريح���ات له 
الوكيل الخالدي على فكرة اقامة 
معرض للساعات بأنواعها في 
الكويت، االمر الذي يشجع على 
زيادة مبيعات القطاع وتحقيق 
االزدهار التجاري المنشود فيما 
شدد على ان الوزارة تشجع دائما 
المعارض  الترتيب لمثل هذه 

التجارية المميزة.
وجدير بالذكر ان الشركات 
المشاركة تستعرض تشكيلة 
ضخمة من الساعات اآلسيوية 
منه���ا واالوروبية واالميركية 
ومنها ما ه���و مالئم للصباح 
وغيره للمساء وهناك الساعات 
الرياضية للجنس���ين وكذلك 
الساعات التي تصلح للفتيات 
وغيرها لما يناسب ذوق االطفال 

وتطلعاتهم.
وكذلك هناك ساعات الحائط 
الدقيقة والس���اعات المرصعة 
الساعات  وتشكيلة هائلة من 

التقليدية.

»التيفا« قال الخالدي: قطعنا شوطا 
كبيرا في ه����ذا الموضوع وقد تم 
تحقيق المتطلب����ات الخاصة في 
الكويت كتعديل بعض التشريعات 
والقواني����ن التي تم عرضها على 

السلطة التشريعية.
الكويت اجرت  ان  واضاف 
بع���ض المفاوضات مع بعض 

اللجان  الدول عب���ر تفعي���ل 
التبادل  المش���تركة لزي���ادة 

التجاري.
ولفت الى ان من الدول التي 
الكويت تركيا  تفاوضت معها 
وباكستان واالتحاد االوروبي 

وسنغافورة.
الكويت ضمن  ان  واوضح 

منظومة مجلس التعاون.
واشار الى ان الكويت وقعت 
اتفاقية »باالحرف االولى« مع 
المغرب وذلك تمهيدا البرامها 
بش���كل رسمي من خالل وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 

مع وزير من المغرب.
وقد شارك بحضور االفتتاح 

»الطرف األغر« تطرح أرقى ماركات الساعات
و»كي آند إيه« تفاجئ عمالءها بـ 6 موديالت جديدة

»أطياب المرشود« تقدم خصومات بنسبة 15% بالمعرض

ف���ي لقاءات اجرتها »األنباء« مع عدد من 
مس���ؤولي الشركات املش���اركة في معرض 
الس���اعات 2010، اجمعوا على ان املعارض 
وسيلة مهمة لتنشيط املبيعات لكونها جتمع 
كبرى الشركات حتت سقف واحد، مما يسهل 
على املستهلكني اقتناء املنتجات التي تتناسب 
مع اذواقهم في اقل جهد ووقت وتقدم العديد 
من الشركات خصومات تصل الى 50% على 

منتجاتها الى جانب العروض.
وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، اكد وليد ارناؤوط من ش����ركة 
الطرف األغر ان الش����ركة تشارك في معرض 
املع����ارض نظ����را لالقبال  الس����اعات بأرض 
اجلماهيري املستمر واملتزايد، مشيرا الى حرص 
الشركة على طرح العديد من منتجاتها اجلديدة 
في املعرض في كل مشاركة لها من خالل ارقى 
املاركات العاملية مثل تاغ هوير وشوارفسكي 

وغوتشي وجي ان وفرساتشي.
ولف���ت ارن���اؤوط الى ان املش���اركة في 

املعرض مكسب للمش���اركني لكونه ينشط 
حركة املبيعات ويبرز منتجات الش���ركات.
وفي االطار ذاته، قال د.محمد العس���الي من 
شركة كي آند ايه السويسرية للساعات انه 
مبناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس كي آند 
ايه فإنها تطرح في االسواق احمللية تشكيلة 
متنوعة من 6 موديالت جديدة وهي عبارة 
عن املاس بلجيكي ساعات سويسرية.وأضاف 
د.العسالي ان اس���عار منتجات الشركة من 
هذه الس���اعات في متناول اجلميع.وكشف 
عن ان الشركة تستضيف يوميا في جناحها 
باملعرض فنانني كويتيني حتى يتواصلوا مع 

اجلمهور وذلك في الفترة املسائية.
وأوضح انه س���يتم استضافة اثنني من 
الفنانني يوميا في جناح الش���ركة. وقال ان 
االنواع اجلديدة من الس���اعات التي تقدمها 
الشركة لعمالئها تتناسب مع االذواق املختلفة. 
هذا واعرب د.العسالي عن اعجابه بتنظيم 

املعرض واملنظمني.

قال مدير عام شركة أطياب املرشود وليد 
املرش���ود ان الشركة حرصت على املشاركة 
في املعرض ملا يضمه من كبرى الش���ركات 
التي تقدم منتجات العطور والبخور والتي 
تساعد على منو االقتصاد الكويتي، موضحا 
أن املعرض ميثل فرصة جيدة للشركة للقاء 
عمالئها وتكوين قاعدة عمالء جديدة، كما أنه 
يعد فرصة كبيرة للعمالء للتعرف على كل 

املنتجات اجلديدة للشركة.
وأضاف املرشود ان إستراتيجية الشركة 
تقوم على التوسع في جميع أنحاء الكويت 
بحيث تقدم منتجاتها لكل شرائح املجتمع، 
حيث متتلك الشركة فروعا متعددة في الكويت 
وعلى رأسها فرع املارينا واملباركية واألڤنيوز 
والفنار والصاحلية واملنار، كما أنها حريصة 

على التواجد في االنشطة املهمة.
وأشار املرشود إلى أن حرص الشركة على 
املشاركة في املعرض تأتي في إطار تبنيها 
إستراتيجية جديدة تتمثل في التوسع في 
حجم مبيعاتها، وذلك م���ن خالل ما متلكه 
الش���ركة من أفض���ل الك���وادر املتخصصة 
وذوي اخلب���رات الكبيرة في مجال العطور 

والتسويق.
وأضاف املرش���ود أن مع���رض اخلريف 
للعط���ور من أكبر املعارض بالكويت والتي 
يع���ود تاريخها إلى ما يزي���د على 30 عاما، 
حيث يعد معرض العطور من أقدم املعارض 
التجارية املتخصصة التي دأبت شركة أطياب 
املرشود على املشاركة فيها، وأشار املرشود 
إلى ان ارتفاع عدد الش���ركات املشاركة في 
املعرض يؤكد ويعكس املكانة التي بات يحتلها 
املع���رض على خارطة املعارض في الكويت 

واملنطقة بشكل عام.
وأضاف املرش���ود ان الشركة تهدف إلى 
التوسع في أسواق املنطقة، خاصة االسواق 
اخلليجية من خ���الل افتتاح فروع جديدة، 
خاصة في األسواق اخلليجية النامية موضحا 
أن الشركة ستقدم خصومات مميزة لعمالئها 
خالل فترة املعرض تصل إلى 15% كما ستقوم 
الشركة بتقدمي جوائز قيمة لعمالئها خالل فترة 
املعرض ولفت املرشود إلى أن الشركة بصدد 

عرض منتجات جديدة لها باملعرض.
وأشار املرشود إلى أن قاعدة عمالء الشركة 

في توسع دائم.

اخلالدي متوسطا وليد أرناؤوط وبعض املشاركني في جناح »الطرف األغر«

جناح مميز لـ »أطياب املرشود« مبعرض العطور

جناح »كي آند إيه« في معرض الساعات ..ومتفقدا أحد أجنحة الشركات املشاركة

الشيخ أنس القرشي األول من اليمني في جناح شركة عبدالصمد القرشي

جناح مميز لـ »أمل الكويت«

أحمد علي في جناح »عطورات العبداحملسن«

جناح مميز لـ »ساعات جوفيال«

)أسامة البطراوي( عبدالعزيز اخلالدي وضاري العيبان يتجوالن في املعرض عقب االفتتاح  

..ومطلعا على أحدث املعروضات من الساعات 


