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هوندا »سي آر ـ في« 

جائزة جي.دي.ياور

»هوندا« تحتل الصدارة في المراكز الثالثة األولى
 ضمن دراسة »جي. دي. باور«

»الخطوط الوطنية« تشارك في معرض
 سوق السفر العربي للعام الثاني على التوالي

»الدوحة« أفضل بنك في مجال خدمة العمالء
حصل بنك الدوحة على جائزة 
»أفضل بن����ك في مج����ال خدمة 
العمالء« تقديرا ملركز رعاية العمالء 
الفريد من نوعه »تواصل« ونظامه 
املبتكر لتتبع استفسارات العمالء، 
وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة 
»ذي بانكر ميدل إيست« الذي أقيم 

مؤخرا في دبي. 
وقد تس����لم اجلائزة الرئيس 
التنفيذي للبنك ر. سيتارامان، الذي 
قال في تصريح صحافي له بهذا 
اخلصوص: »إننا نؤمن بقوة في 
بنك الدوحة بتوفير أفضل أساليب 
الراحة لعمالئنا في معامالتهم مع 
البنك. وفي هذا الصدد، أقام بنك 
الدوح����ة مركز »تواصل« لرعاية 
العمالء ليك����ون منوذجا في هذا 
املجال واألفضل في خدمة العمالء 

في السوق القطري«.
وبني أن: »هذا االلتزام من بنك 
الدوحة يعكس مرحلة جديدة في 
توحيد خدمة العمالء، وتثقيفهم، 
وتقدمي اخلدمات االستشارية لهم 
وكل ذلك يرمي إلى حتقيق الهدف 
النهائي األهم وهو رضا العمالء 

رعاية العمالء »تواصل«، وأضاف: 
»تتضمن هذه األهداف أن يعمل 
مركز تواصل كمنفذ متكامل لتقدمي 
االستش����ارات للعمالء حول كل 
األمور املالية، مبا في ذلك التعامل 
مع جميع استفساراتهم وشكاواهم، 
وسيضمن ذلك االلتزام باملعايير 
وحتسني جودة اخلدمات املقدمة 
لألفراد عبر البنك، ومن ثم ضمان 
املناسبة  س����رعة تقدمي احللول 
الستفسارات العمالء، ويعد ذلك من 

وكسب والئهم«. مضيفا بالقول 
انه: »من خالل مفاجأة عمالئنا بهذا 
النموذج الفريد في خدمة العمالء، 
فإننا نعزز أيضا الصورة العامة 
لبنك الدوحة في سوق اخلدمات 
املالي����ة القطري، وقد أقمنا مركز 
تواصل لرعاية العمالء في الطريق 
الدائري الثالث لتسهيل الوصول 
إلي����ه من قبل جميع عمالء البنك 
من األفراد«. وأشار سيتارامان إلى 
إن هناك أهدافا كبيرة إلقامة مركز 

أهم العوامل لتحقيق رضا العمالء 
وبالتالي كسب والئهم، ومن أجل 
حتقيق هذا اله����دف بنجاح، قام 
البنك بتوفير نظام جديد لتتبع 

استفسارات العمالء.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد: 
»مت تزوي����د مركز تواصل بنظام 
حديث لتتبع استفسارات العمالء 
مربوط بصفحة مركز »تواصل« 
على شبكة اإلنترنت باإلضافة إلى 
ست قنوات اتصال أخرى وذلك 
للتعامل مع استفسارات العمالء 
ف����ي حينها، وق����د مت تزويد هذا 
النظام مبيزات للمتابعة الفورية 
لتوفير احللول الفعالة في أسرع 
وقت ممك����ن«. وفي ختام كلمته، 
شدد سيتارامان: »سيواصل بنك 
الدوحة االستثمار بتوفير أفضل 
اخلدمات واملنتج����ات إلى قاعدة 
عمالئنا املتنامية واملتنوعة، كما 
سنواصل دورنا الريادي في هذا 
املجال والذي من شانه أن يرسخ 
مكانة بن����ك الدوحة القيادية في 
املمكنة  توفير أفضل اخلدم����ات 

للعمالء«.

»ڤيڤا« تطلق أفضل العروض
»Micro Sim« على شريحة االتصال

أطلقت ش���ركة ڤيڤا لالتص���االت، عروضا 
وخدم���ات ممي���زة عل���ى ش���ريحة االتصال 
املايكروسيم Micro Sim، حيث سيستطيع العميل 
استخدام أحدث التطبيقات واخلدمات املتوافرة في 
هذه الشريحة والتي تستخدم مع األجهزة احلديثة 
واحلصرية املتواجدة في السوق، كالهواتف الذكية 
وال� IPAD. وفي هذا السياق قالت مديرة إدارة التسويق 

في شركة ڤيڤا رنا الرش����يد: »إننا حريصون على 
حتقيق وعودنا لعمالئنا بجعل كل شيء ممكنا في 
عالم االتصاالت، فإرضاؤهم من أولوياتنا«. وأضافت 
الرشيد قائلة: »يستطيع العمالء مع هذه الشريحة، 
تصفح اإلنترنت ومشاهدة الڤيديو والصور واستقبال 
الرس����ائل اإللكترونية، باستخدام أجهزة  وإرسال 

متطورة خاصة بهذه الشريحة«.

أعلنت شركة اخلطوط الوطنية عن مشاركتها 
في معرض سوق السفر العربي الذي يقام بدبي في 
الفترة من 5 إلى 8 من شهر مايو املقبل، الستعراض 
خدمات الس���فر املتميزة التي تقدمها والوجهات 

احملببة التي تقصدها في املنطقة.
حيث س���تقوم اخلط���وط الوطنية خالل هذا 
املعرض باإلعالن عن تفاصيل أولى رحالتها إلى 
ثالث وجهات أوروبية هي: اس���طنبول، وڤيينا، 
وروما، فضال عن مدينة اإلسكندرية ثالث وجهاتها 
املصرية، ومع إضافة هذه الوجهات اجلديدة، يرتفع 
عدد الوجهات الت���ي تقصدها طائرات اإليرباص 
A320 اخلمس���ة التي تشغلها اخلطوط الوطنية 

إلى اثنتي عشرة وجهة.
 وبهذه املناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة 
اخلطوط الوطنية والعضو املنتدب عبدالسالم البحر 

عن سعادته بأن: »نش���ارك في معرض سوق السفر العربي للعام 
الثاني على التوالي والذي سنتمكن من خالله من إبراز النجاح الذي 
حققناه خالل عامنا التشغيلي األول واستعراض خططنا للمستقبل 

القريب أمام آالف من زوار املعرض«.
وأض���اف: »خالل العام 2009، قمنا بتس���يير 
رحالت إل���ى ثماني وجهات في منطقة الش���رق 
األوسط وفرت جميعها جداول سفر مالئمة طبقا 
الحتياجات ضيوفنا، وقد استطعنا اليوم إضافة 
أربع وجهات جديدة، استجابة للطلب املتزايد على 
عدد من الوجهات في أوروبا والشرق األوسط التي 

حتظى بإقبال كبير بني املسافرين«.
  من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة جورج 
كوبر: »إن اخلدمات املتميزة التي تقدمها اخلطوط 
الوطنية فضال عن اس���تخدامها احلصري ملبنى 
الشيخ سعد للطيران العام في مطار الكويت الدولي 
يفيدان بأن اخلطوط الوطنية توفر جتربة سفر 
فريدة وفعالة لضيوفنا، سواء أكانوا مسافرين من 

الكويت أو قادمني من دول أخرى في املنطقة«.
مضيفا: »ان هذه اخلطوط اجلديدة تعزز بش���كل بارز مجموعة 
اخليارات املتوفرة أمام املسافرين وإننا نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا 

جنحت شركة هوندا اليابانية احلاليني واجلدد على منت رحالتنا«.
في فرض ذاتها بقوة عبر السنوات 
من خالل إنتاجها سيارات حازت 
رضا العمالء في مختلف أنحاء 
العالم، حيث اكتسبت مع مرور 
األي���ام ثقة املس���تهلك بفضل 
عنصر »االعتمادية« الراس���خ 

في مركباتها كافة.
وقام���ت »جي.دي.ب���اور« 
األميركي���ة بدراس���ة تطرقت 
فيها إلى اكثر الس���يارات التي 
ميكن االعتماد عليها ومن جميع 
املاركات، وقياس والء العمالء 
ملاركة سياراتهم، على مدى ثالث 
س���نوات، حيث احتلت هوندا 
مراك���ز طليعية عدة فيها على 

مر السنوات.
وش���ملت الدراسة اجلديدة 
سيارات من جميع املاركات من 
طراز األعوام 2007 حتى 2010 
وجرى قياس عدد املشاكل لكل 
مائة مركبة من كل منها، وكلما 
كان عدد املش���اكل أقل، جاءت 
النتيجة أفضل، وجرى تصنيف 
198 مشكلة جرى استطالع آراء 
العمالء بها في السوق األميركي 
من ضمن 36 ماركة ش���ملتها 

الدراسة.
ولم يكن غريبا على هوندا أن 
حتتل مواقع متقدمة في دراسة 
»جي.دي.باور«، إذ جنحت هوندا 
»سي آر � في« في انتزاع املركز 
األول كأكثر املركبات اعتمادية 

ضمن فئة الس���يارات املدمجة 
املتعددة االستخدامات.

من ناحيتها، خطفت هوندا 
»جاز« املركز األول أيضا بصفتها 
السيارة األكثر اعتمادية ضمن 
فئة السيارات حتت املدمجة، أما 
هوندا »ريدجالين«، فنجحت في 
احتالل املركز االول في فئة ال� 

»بيك اب« املتوسطة احلجم.
وقد استقطبت فئة املركبات 
املتوسطة احلجم العدد االكبر 
من السيارات وشهدت املنافسة 
االكثر س���خونة، وقد جنحت 
هوندا »أكورد« في انتزاع املركز 
السيارات  الثالث في تصنيف 
األكثر اعتمادية وفق دراس���ة 

»جي.دي.باور«.
وبهذه املناس���بة قال مدير 
عام املبيعات في شركة املطوع 
الوكي���ل احلصري  والقاضي 
ملنتجات هوندا في الكويت أحمد 
أبو الهدى، ان الشركة اليابانية 
جنحت في ترسيخ حضورها 

كواحدة م���ن العالمات البارزة 
ب���ني رواد صناعة الس���يارات 
أنها متيزت  التاريخ، بيد  عبر 
لناحية والء عمالئها لها، وقد 
تأكد ذلك من خالل دراسة »جي.

دي.باور« األخيرة والتي منحت 
أربعا من سيارات هوندا امتياز 
التواجد في القمة، كل منها ضمن 

فئتها«.
وأضاف ابو الهدي قائال: »ال 
شك في أن من شأن هذا التكرمي 
أن يرسخ حضورنا في السوق 
الكويتي ويؤكد أن ثقة العمالء 
بس���يارات هوندا في محلها«، 
وتابع: »هذا التكرمي الذي خصتنا 
به »جي.دي.باور« مس���تحق 
وسيمنحنا احلافز لالستمرار 

في تقدمي االفضل للعمالء«.
وإذا كان���ت دراس���ة »جي.

دي.باور« قد أنصفت سيارات 
هوندا على املستوى العاملي، فإن 
شركة املطوع والقاضي حظيت 
بتكرمي م���ن نوع آخر إذ فازت 

باملركز األول على الئحة أفضل 
وكيل سيارات في خدمة العمالء 
)مراكز اخلدمة( خلمس سنوات 
متتالية، فضال عن املركز األول 
في خدمة العمالء أثناء عملية 
البيع في املعارض وذلك للسنة 

الثالثة على التوالي.
وتعتب���ر ش���ركة املطوع 
والقاضي واحدة من أربعة وكالء 
هوندا في العالم يحصلون على 
جائزتني في العام نفسه، مع 
العلم أن هذه الدراسة محايدة 
ويقوم بتمويلها س���بعة من 
أكبر مصنعي الس���يارات في 

العالم.
اجلدي���ر ذك���ره ان »ج���ي.
اميركية  دي.باور« هي شركة 
يعتم���د العمالء عل���ى نتائج 
دراساتها قبل اتخاذ القرار بشراء 
اي سلعة جتارية، وقد اكتسبت 
مصداقيتها عبر السنوات وباتت 
مبنزلة املرجع بالنسبة للراغبني 

في اقتناء سيارة جديدة.

أبو الهدى: الدراسة تعزز ثقة العمالء بشركة المطوع والقاضي

عبدالسالم البحر

رنا الرشيد

جائزة بنك الدوحة كأفضل بنك في مجال خدمة العمالء


