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.. وناصر الساير متلقيا احدى اجلوائز من هايسايوكي اينوي مبارك الساير مرحبا باحلضور في بداية احلفلناصر الساير يتوسط اعضاء مجلس االدارة واينوي خالل احلفل

)اسامة البطراوي( رئيس مجلس اإلدارة ناصر محمد الساير متوسطا اعضاء مجلس االدارة فيصل بدر الساير ومساعد بدر الساير ومبارك الساير وكبير مدراء شركة تويوتا العاملية هايسايوكي اينوي.. وفي االطار اجلوائز االربع التي فازت بها مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 

الزميل فريد سلوم يتوسط صالح عبداهلل وسوزان شهاب وزياد مجذوب واندريه كرم وعدنان سعد خالل احلفل الساير متوسطا اعضاء مجلس االدارة وبول رينولد الرئيس التنفيذي للعمليات وهايزلتس مدير عام املبيعات ومحمود ابوظهر مدير عام التسويق

لقطة جماعية تضم رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة مؤسسة محمد ناصر الساير واوالده واينوي مع احدى اجلوائز

»تويوتا« تكّرم شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده

أقامت شركة تويوتا موتور 
كوربوريشن حفال خاصا أمس 
األول في منتجع ونادي صحارى 
الكويت لتكرمي رؤساء مجلس 
اإلدارة واملديري���ن بالش���ركة 
على ادائه���م املتميز وتفانيهم 
في حتقيق األهداف املنشودة 
املقترحة  ضمن اإلستراتيجية 
للمنطقة ولسوق الكويت حتديدا 
بحيث كرمت ش���ركة مؤسسة 
محمد ناصر الس���اير وأوالده 
الذهبيتني  بإحدى اجلائزت���ني 
املخصصتني ملوزعي »تويوتا« 
في دول الشرق األوسط وهي 
إحدى اجلوائز العشر الذهبية 
املخصص���ة ملوزعي »تويوتا« 
العالم، تقدي���را لنجاحات  في 
وإجنازات ش���ركة مؤسس���ة 
محمد ناصر الس���اير واوالده 
التي حققت أعلى أرقام قياسية 
في مبيعات السيارات اجلديدة 
وخدمة العمالء املتميزة وامتياز 
التس���ويق اإلس���تراتيجي في 

الكويت.
وللمرة الثانية على التوالي 
حتصد شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده اجلائزة 
الذهبي���ة للتفوق ف���ي خدمة 
العمالء والتي حصل عليها فقط 
10 وكالء ل� »تويوتا« في العالم 

ضمن 167 وكيال. 

الش���ركة بالكويت  عن إميان 
واقتصاده���ا: »إننا حتت راية 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صب���اح األحم���د واحلكوم���ة 
الرش���يدة لن نأل���و جهدا في 
االس���تثمار في شتى املجاالت 

واننا س���نعمل جاهدين على 
اس���تمرارية تقدمين���ا أفضل 
السيارات وخدمات ما بعد البيع، 
وبجهودنا البناءة س���نتخطى 
املرحلة احلرجة والهجمة التي 
تتعرض لها »تويوتا« معا ألننا 

عدد من ضيوف الشرف من شركة 
»تويوتا« موتور كوربوريشن 
اينوي  يرأسهم هايس���ايوكي 
كبير مديري شركة »تويوتا« 

العاملية.
وقال ناصر الساير، معبرا 

املختلفة التي من ش���أنها دعم 
عمالء »تويوت���ا« على جميع 
الت���ي متكننا دائما  األصعدة 
من أن نكون عند حس���ن ظن 
وثقة ورضا العمالء ألن عمالءنا 
أولوياتنا،  وسالمتهم من اهم 

حضر احلفل رئيس مجلس 
اإلدارة ناص���ر محمد الس���اير 
ونائب رئي���س مجلس االدارة 
فيصل بدر الس���اير، وأعضاء 
مجلس اإلدارة مساعد بدر الساير 
ومبارك الساير، باالضافة الى 

نؤمن بأن البقاء سيبقى دائما 
لألقوى«.

وبهذه املناسبة، أكد الرئيس 
التنفيذي ملجموعة سيارات شركة 
مؤسس���ة محمد ناصرالساير 
مبارك الساير قائال: »إن اجلوائز 

التي حصلنا عليها من »تويوتا« 
موتور كوربوريشن ليست سوى 
نتيجة ألننا وضعنا رضا عمالئنا 
في صدارة أولوياتنا. ولتحقيق 
هذا الهدف قمنا بتطوير برنامج 
األفضل بالعمل لتزويد موظفينا 
باملهارات الالزمة لتقدمي خدمة 
متفوق���ة لعمالئن���ا مما يثبت 

تفانينا لرضا عمالئنا«.
وأضاف مبارك الساير قائال: 
»منذ بداية الشركة في عام 1954 
أصر رئيس مجلس اإلدارة على 
ان نك���ون األفضل في األعمال 
الكويت وكوننا  التجارية في 
الذهبية فإن  حصدنا اجلائزة 
ذلك دلي���ل كبير على تصميم 
وتفاني موظفينا جميعا ليكونوا 
األفضل بالعمل وعلينا اآلن أن 
نعمل جاهدين على استمراريتنا 
في التفوق«. وكش���ف الساير 
عن أن الشركة تخطط الفتتاح 
مراكز خدمة ومعارض جديدة 
في األحمدي مبساحة 20 ألف 
متر مربع وافتتاح مركز جديد 
للكزس مبساحة 33 ألف متر 
مربع وذلك في سبتمبر املقبل، 
مشيرا إلى أنه سيبدأ العمل في 
انش���اء مرافق جديدة للخدمة 
في الش���ويخ مبساحة 8 آالف 
متر مربع وذلك في غضون 3 

أشهر«.

خالل حفل أقامته الشركة وتم تكريمها بإحدى الجائزتين الذهبيتين المخصصتين لموزعي تويوتا في دول الشرق األوسط

الساير: النجاح هو الحليف الدائم للمجتهد األقوى عندما تشتد الصعاب
الشركة تخطط الفتتاح مراكز خدمة ومعارض جديدة في األحمدي خالل العام الحالي

أوضح كبير مديري شركة تويوتا موتور كوبوريشن هايسايوكي 
اينوي قائال: »إننا بشركة تويوتا موتور كوربوريشن وبالرغم من األزمة 
احلالية، فقد حققنا أفضل اإلجنازات ضمن دراسة J.D. باور لهذا العام 
للمركبات التي ميكن االعتماد عليها أكثر من غيرها على مدى 3 سنوات، 
كم���ا نالت »تويوتا« املراكز العليا في إدراك الش���عب األميركي ألفضل 
ماركة س���يارات في اإلحصاء الس���نوي الذي مت مؤخرا، وان »تويوتا« 
س���تتخطى تلك األزمة بنجاحاتها من خالل توظيف أحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا، ولنقدمها بالشكل األفضل لعمالئنا«.
وفي اإلطار نفسه أكد هايسايوكي اينوي قائال: »إن اجلائزة املقدمة 
من شركة »تويوتا« موتور كوربوريشن لشركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده مجرد رمز ممنوح لتحقيق أفضل األرقام والنتائج التي 
تعكس جناح االس���تراتيجيات وبلوغ األهداف التي جتعل من سالمة 
ورضا العمالء أولوية، وذلك من خالل حتقيق أعلى أرقام قياس���ية في 
مبيعات السيارات اجلديدة وخدمة العمالء املتميزة وامتياز التسويق 
اإلس���تراتيجي في الكويت، وإنني أهنئكم وأود أيضا أن أعرب لكم عن 
خالص الشكر ملساهمتكم في جعل الساير ليس فقط املوزع الرائد في 
الكويت، ولكن من أكثر موزعي »تويوتا« تقديرا في أي مكان في العالم«. 
وقد تال كلمات املتحدثني باحلفل توزيع الشهادات والدروع التذكارية.

اينوي: الجائزة مجرد رمز 
لتحقيق أفضل األرقام والنتائج


