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يختتم أنشطته اليوم في قاعة الشيخة سلوى الصباح

معرض »سوبر براند بازار« يستقطب 40 ألف زائر
بمبيعات تفوق المليون دوالر

أحمد: المعرض يضم 38 جناحًا لـ 15 شركة محلية
عفيفي: 350 ماركة عالمية و90% خصومات تقدمها الشركات المشاركة

 عاطف رمضان
توقع مدي���ر تطوير االعمال 
بش���ركة باور ب���الس لالعالن 
والتسويق بهاء الدين احمد ان 
يحقق معرض »س���وبر براند 
بازار« مبيع���ات تفوق املليون 
دوالر، وان يتراوح عدد الزائرين 
للمعرض فيما بني 30 و40 ألف 

زائر.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته ش���ركة 
باور بالس اخلمي���س املاضي 
على هامش افتتاح املعرض في 
قاعة الش���يخة سلوى الصباح 
بحضور املدير التنفيذي للشركة 

هبة عفيفي.
ان املعرض  وأضاف احم���د 
يضم 38 جناحا ل� 15 ش���ركة، 
حيث استعرضت هذه الشركات 
مالبس أزياء ذات املاركات العاملية، 
علما ان انشطة املعرض تنتهي 

اليوم.
وأش���ار الى ان فك���رة اقامة 
هذا املعرض جديدة، وانه القى 
استحسان العديد من املواطنني 

واملقيمني.

خصومات

وفي االطار ذاته، أفادت املدير 
التنفيذي لش���ركة باور بالس 
لالعالن والتسويق هبة عفيفي 
بأن الشركات قدمت خصومات 
على منتجاتها من املالبس تصل 
نس���بتها ال���ى 90% تقريبا من 

السعر املعلن.
وأضافت عفيفي ان الشركة 
تخطط إلقامة هذا املعرض »مرتني 
في السنة«، معربة عن سعادتها 
باالقبال املتزايد الذي شهدته قاعة 
الش���يخة سلوى صباح األحمد 
خالل الساعات االولى من انتاج 

املعرض.

واشارت الى ان املعرض يضم 
عددًا من املاركات العاملية، مؤكدة 
ان الفترة التسويقية للمعرض لم 
تزد على 30 يوما، وعلى الرغم من 
ذلك فإنه حقق الهدف املنشود.

واشارت عفيفي الى ان نسبة 
ال�زوار تقدر ب� 70% من النساء 

وال� 30% االخرى من الرجال.
ان الشركات املشاركة  وقالت 

اشادت بتنظيم املعرض واملصداقية 
في التعامل وآلية التسويق.

واك���دت ان املعرض يحوي 
اكثر م���ن 350 ماركة عاملية من 
بيوت االزياء.وأرجعت عفيفي 
املتزاي���د على املعرض  االقبال 
لكون���ه يعتب���ر مبنزلة فرصة 
رائعة للزوار لش���راء منتجات 
راقية بأسعار معقولة جدا وفي 

متناول اجلميع.
اجلدير بالذك���ر أن املعرض 
يضم مجموعة من الشركات ومنها 
شركة يوسف الغامن للسيارات 
التي تعرض موديالتها اجلديدة 
من سيارة كاديالك، كما تشارك 
املنار  ايضا في املعرض شركة 
الطبية التي تقدم مجموعة منوعة 

من اخلدمات.

)أسامة البطراوي(هبة عفيفيبهاء الدين أحمد جانب من املاركات العاملية للمالبس املعروضة في األجنحة  

بهاء الدين أحمد وهبة عفيفي في جناح »األنباء«

إقبال كبير على معرض »سوبر براند بازار« األول

»دار االستثمار« تطعن 
في الحكم الصادر ضدها  

بعدم االختصاص في 
قضيتها ضد »التجاري«

أعلنت شركة دار االستثمار انها ستقوم بالطعن على 
احلكم الذي أصدرته الدائرة التجارية باحملكمة الكلية 
والقاضي بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى املقامة 
منها ضد البنك التجاري الكويتي إلبطال بيع األسهم 
اململوكة لشركة دار االستثمار في بنك بوبيان، حيث 
انه حكم ابتدائي )غير نهائي( صادر عن محكمة الدرجة 
األولى.كما تشير شركة دار االستثمار إلى استمرار وقف 
التعامل على هذه األسهم حلني الفصل في موضوع النزاع 
بحكم نهائي طبقا ملنطوق احلكم السابق صدوره برقم 

2009/1505 من احملكمة الكلية الدائرة 3 مستعجل الذي 
تأيد استئنافيا باحلكم 2009/539 استئناف مستعجل 
والذي قضى منطوقه بوقف التعامل على 221425059 
سهما )مائتان وواحد وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة 
وعشرون ألفا وتسع وخمسون سهما( من أسهم بنك 
بوبيان العائدة لشركة دار االستثمار محل العقود احملررة 
مع البنك التجاري الكويتي واملسجلة باسم البنك مؤقتا 
حلني الفصل في النزاع بحكم نهائي. ومن ثم، فإن احلكم 

لم يتناول إطالقا موضوع النزاع حتى اآلن.


