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رمزي رعد وماركوس ايفينز وجرمياي باغدن ورضا رعد ومي البابطني وملى البابطني

 »تي بي دبليو إيه ـ رعد« تقدم
خدمات  التالقي المباشر مع المتسوقين

أعلنت وكالة إعالن »تي بي دبليو إيه ـ 
رعد« عن إطالق فرع جديد في منطقة الشرق 
األوسط لشركة إنتيجير، الشركة الزميلة 
ملجموعة أومنيكوم املتخصصة في تقدمي 

خدمات التالقي املباشر مع املتسوقني.
هذا وقد تأسست مجموعة إنتيجير عام 
1993 في دينفير، بوالية كولورادو األميركية 
التي تعمل من خالل شبكة متتد في كل من 
الواليات املتحدة األميركية وأوروبا ومنطقة 
احمليط الهادئ في آســــيا، وتعد مجموعة 
إنتيجير من شــــركات التالقي املباشر مع 
املتســــوقني الرائدة في العالم وهي الالعب 
األساسي في محفظة خدمات التسويق العاملية 

اخلاصة بوكالة تي بي دبليو إيه. 
وقد حددت مجموعة »إنتيجير« مسرح 

عملياتهــــا بني العالمــــة التجارية وعملية 
الشــــراء وهي تقوم بإيجاد حلول تسويق 
استراتيجية لشركات عاملية منها: بروكتر آند 
غامبل، بيبسي كوال، كلوقز، غالكسو سميث 
كالين، بالكبيري، جونسون آند جونسون 

وماكدونالدز.
وستقدم مجموعة »إنتيجير« لزبائنها 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
طرقا مجربة لتوفير التوازن بني احتياجات 
التجزئة بهدف  التجارية ومحال  العالمات 
توفير القيمة والفائدة التي ستحصدها كل 

األطراف السيما املتسوقني.
وبهذه املناسبة قال املدير العام لوكالة 
»تي بي دبليو إيه ـ رعد« رضا رعد: »وفقا 
لسياســــتنا التي تتضمن خدمات متنوعة، 

تأتي »إنتيجير« لتضيف فصال جديدا من 
اخلبرة الواسعة والتفوق االستراتيجي إلى 
خدماتنا في املنطقة، كما أنها ستســــاعدنا 
على تقدمي نسبة أعلى من عائدات االستثمار 

لزبائننا«.
وسيقوم ماركوس إيفينز بإدارة عمليات 
»إنتيجير« في الشــــرق األوسط، ويتمتع 
إيفينز بخبرة 20 عامــــا في مجال اإلعالن 
وإدارة عالقات الزبائن واإلعالنات الرقمية، 
ويشمل نطاق مهارات إيفينز الواسعة إدارة 
امليزانيات اإلعالنية العاملية حيث انه عمل 
في كل من أوروبا وأميركا الشمالية ومنطقة 

احمليط الهادئ والشرق األوسط.
وبالتزامن مع إطالق عمليات »إنتيجير« 
في منطقة الشــــرق األوسط، قامت الشركة 

بعرض أول »دراســــة لعملية شراء السلع 
االســــتهالكية في منطقة الشــــرق األوسط 
وشمال أفريقيا« شملت 2400 متسوق من 
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية ومصر.
وأوضــــح إيفينز أن الدراســــة أظهرت 
معلومات تثير االهتمام، فعلى سبيل املثال 
لقد أجاب 61% من هؤالء املتسوقني أنهم باتوا 
ينتبهون على فاتورة مشــــترياتهم عندما 
ســــئلوا عن أي تغيير في ســــلوكهم خالل 
األشــــهر القليلة املاضية، في حني أن هذه 

النسبة بلغت 45% فحسب في مصر.
وأضاف قائال »مــــن الواضح في الدول 
الثالث التي أجريت فيها الدراسة أن املتسوقني 
يتوقون للحصول على معلومات مفيدة«.

مجموعة »بوش وسيمنس لألدوات المنزلية« 
تحصد »جائزة االبتكار في حماية المناخ والبيئة«

فازت مجموعة »بي إس اتش بوش وسيمنس 
لالدوات املنزلية«، ثالث اكبر شركة على مستوى 
العالم واالولى اوروبيا في تصنيع االدوات املنزلية 
بـ »جائزة االبتكار في حماية املناخ والبيئة«، عن 
منتجاتها املبتكرة التي تتميز بكفاءتها العالية في 
استهالك الطاقة. وقام بتقدمي هذه اجلائزة في برلني 

وزير البيئة االملاني د.نوربرت روجتني.
وجاء حصـــول مجموعة »بي اس اتش بوش 
وســـيمنس لالدوات املنزلية« على أولى جوائز 
االبتكار، عن نظام التجفيـــف بالزيوليت، الذي 
يخفض بشـــكل كبير من معدل استهالك الطاقة 
الكهربائية في أجهزة غسيل الصحون التي تنتجها 
الشركة، واملتوافرة حاليا في منطقة دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وفي معرض تعليقه على اجلائزة، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة »بي اس اتش بوش وسيمنس 
لألدوات املنزلية« د.كيرت لودفيج جوتبيرليت: 
متكنا على مدى السنوات الـ 20 املاضية من خفض 
معدل استهالك الطاقة في اجهزة غسيل الصحون 
الـــى النصف. ومتثل تقنيـــة الزيوليت املبتكرة 
قفزة هائلة على صعيد خفض معدل اســـتهالك 
الطاقة الى اقل درجة ممكنة. وتابع: فبفضل هذه 
التقنية، حتتاج أدوات غسيل الصحون اجلديدة، 
التي تســـتهلك 0.83 كيلوواط/ساعة فقط خالل 
الدورة الواحـــدة، الى طاقة كهربائية اقل مبعدل 
20% مقارنة بأكثر اجهزة غسيل الصحون املتوافرة 

اليوم كفاءة في استهالك الطاقة.
واضاف: خالل عام واحـــد، ارتفعت مبيعات 
الشركة من االدوات املنزلية التي تتميز بكفاءتها 
العالية في اســـتهالك الطاقة، الى الضعف. ففي 
عام 2009 ســـاهم هذا النوع من االدوات املنزلية 
مبعدل 15% مـــن اجمالي مبيعات »بي اس اتش« 
في اوروبا، باالضافة الى نسبة مبيعات جيدة في 

منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي.
من جهته، قال مدير التسويق لدى مجموعة »بي 
اس اتش بوش وسيمنس لالدوات املنزلية« مارتن 
جيغر: يعتبر النمو املستدام أحد استراتيجيات 
التنمية الرئيسية بالنسبة للحكومات في مختلف 
أنحاء منطقة الشرق االوسط، ونهدف من خالل 
تزويد املنطقة مبجموعة واسعة من املنتجات التي 
تتميز بكفاءتها في اســـتهالك الطاقة واملياه، الى 
لعب دور أكبر في مساعدة املنطقة على حتقيق 

»الرؤية اخلضراء«.
وحتتوي أجهزة غســـيل الصحـــون الفائزة 
باجلائـــزة على وعاء من معـــدن الزيوليت الذي 
يتمتع بقدرة كبيرة على تخزين الرطوبة والطاقة. 
ويقوم هذا الوعاء بتجفيـــف االطباق بعد دورة 
التنظيف من خالل امتصاص الرطوبة من الهواء 
املوجود داخل غســـالة الصحون. وخالل دورة 
التنظيـــف التالية، يكون الزيوليت قد وصل الى 
درجة السخونة املناســـبة، وتكون الرطوبة قد 
خرجت، وبذلك تصبح غسالة الصحون جاهزة 
لدورة التجفيف التالية. ويساعد الزيوليت على 
تســـريع عملية التجفيف، االمر الذي يحد بشكل 

كبير من عدد الدورات.
وقال الرئيس التنفيذي ملجموعة »بي اس اتش 
بوش وسيمنس لالدوات املنزلية«ـ  الشرق االوسط 
وافريقيا وشرق آسيا هينينغ فوس: لدى مجموعة 
»بوش وسيمنس لالدوات املنزلية« قناعة راسخة 
بأهمية توفير منتجات صديقة للبيئة تدعم رؤى 
النمو طويلة االمد فـــي املنطقة. ونحرص دائما 
علـــى تصنيع وابتكار منتجـــات وأنظمة تتميز 
بكفاءتها في استهالك الطاقة وتسهم في احلفاظ 
علـــى البيئة. وتتوافر هـــذه املنتجات اليوم في 
مختلف االسواق التي نتواجد فيها، مبا في ذلك 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

»بيتك«: 10% خصومات لحاملي بطاقات االئتمان 
بمطاعم فندق شيراتون وفوربوينتس

.. ويروّج لـ »بطاقة األسرة« مسبقة الدفع بديوان المحاسبة
قام فري��ق من بيت التمويل 
الكويتي فرع غرب مشرف بزيارة 
ملقر ديوان احملاس��بة استمرت 
اس��بوعا واحدا بهدف التعريف 
بخدم��ات بي��ت التمويل، وقدم 
الفريق مجموع��ة من العروض 
املميزة واخلدمات اخلاصة ملوظفي 
الديوان باالضافة الى خصومات 
تصل الى 50% حلاملي بطاقة بيتك 
االئتماني��ة والبطاقات مس��بقة 
الدفع. وقام مندوبو بيتك بتقدمي 
محاضرة في 5 اجلاري ملوظفي 
الديوان بهدف التعريف بخدمات 
بيتك والترويج الحدث منتجاته 

وهي بطاقة االسرة مسبقة الدفع واخلاصة بادارة مصاريف العائلة، حيث حتدث عبداهلل الفالح 
عن مزايا البطاقة واستخداماتها احمللية والعاملية وعبر االنترنت، كما قام بالرد على استفسارات 
املوظفني، وحضر الندوة كل من مدير منطقة بيتك تهاني اخلميس ومديرة فرع غرب مش��رف 

هيفاء العتيبي وندى الوقيان من ادارة التسويق وعدد من موظفي وموظفات الديوان.

من جهتها، صرحت مديرة 
العالقـــات العامـــة فـــي فندق 
شـــيراتون الكويـــت وفنـــدق 
فوربوينتس شيراتون كارولني 
الزهر، قائلة »إنه لشرف كبير لنا 
أن نشارك في حملة »بالعافية« 
التي ينظمهـــا بيتك والتي من 
شأنها أن تقوي الروابط الوثيقة 
بني البنك والفندق وتفتح املجال 
أمامنـــا لتكرمي عمـــالء بيتك 
على طريقتنا من خالل تقدمي 
خصومات حتى 10% لدى مطاعم 
الريكاردو، شهريار، الطربوش، 
بخـــاري ومطعمـــي احلمراء 
والســـيف باإلضافة إلى املقهى 

اإلجنليزي.
انـــه مت إطالق حملة  يذكر 
»بالعافيـــة« مؤخـــرا جلميع 
حاملي بطاقات بيتك االئتمانية 
الدفع بحيث يشارك  واملسبقة 
فيها ما يقارب 100 من أشـــهر 
املطاعم واملقاهـــي العاملية من 
خالل تقدمي خصومات تتراوح 

بني 10 و%20.

وقع بيـــت التمويل الكويتي 
اتفاقيـــة تعـــاون مع  »بيتـــك« 
الكويت وفندق  فندق شيراتون 
فوربوينتس شـــيراتون ينضم 
الفنـــدق مبوجبهـــا إلـــى الئحة 
الفنادق والشركات املشاركة في 
حملة »بالعافية« والتي ينظمها 
بيتك لغاية 30 يونيو 2010 جلميع 
عمالئه من حملـــة بطاقات ڤيزا 
وماستركارد االئتمانية وبطاقات 

اخلير واألسرة املسبقة الدفع.
وقال نائب مدير إدارة البطاقات 
املصرفية سالم الدويسان، ان بيتك 
يسعده التعاون مع فندق شيراتون 
الكويت وفوربوينتس شيراتون 
الكويت لتقدمي كل ما هو أفضل 
التي  لعمالئه وان هذه االتفاقية 
تأتي ضمن إحدى احلمالت املميزة 
املقدمة للعمالء تعبر عن اهتمام 
بيتك وحرصه على تقدمي أفضل 
املزايا التـــي تتيح لعمالئه أرقى 
اخلدمات وفي أفضل األماكن، داعيا 
عمـــالء بيتك من حملة البطاقات 
للتمتع بتـــذوق أفضل ما تقدمه 

مطاعم الفندق من أطباق عاملية.
إذ ميكن اآلن جلميع عمالئنا من 
حاملي بطاقات ڤيزا وماستركارد 
أو بطاقـــات اخلير  االئتمانيـــة 
واألســـرة املســـبقة الدفع قضاء 
أجمل األوقات مع األهل واألصدقاء 
لدى أحد مطاعم فندق شيراتون 
الكويت وفوربوينتس شيراتون 
واحلصـــول على 10% خصما من 

قيمة الفاتورة«.

سالم الدويسان

جناح »بيتك« في ديوان احملاسبة


