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مشاركون في امللتقى ..وهدايا جلميع املناسبات من حلويات سعدالدين

 )أسامة البطراوي(صورة تذكارية مبناسبة االفتتاحافتتاح فرع سعدالدين في شارع تونس بحولي

أشهى أنواع احللويات من سعدالدين

جانب من ملتقى ماريوت في الكويت

ادارة ماريوت الكويت ترحب باملشاركني في امللتقى

ملتقى »ماريوت« لمسؤولي المبيعات في الخليج
دارين العلي

في إطار جولة ملسؤولي الشركة 
في منطقة الشرق األوسط نظمت 
»ماري����وت العاملية« املدرجة في 
بورص����ة نيوي����ورك ملتقى في 
الكويت مع شركات السياحة في 
اطار جولة ملسؤولي الشركة في 
منطقة الش����رق االوسط ويهدف 
الى تعزيز التواصل بني مسؤولي 
القيمني،  الفنادق والعمالء  ادارة 
والتعريف بالنشاطات احلديثة 
والعروض املشوقة التي تطرحها 

ماريوت العاملية.
وتضم قائمة املش����اركني في 
اجلولة مديرين عامني من مختلف 
منشآت ماريوت ومسؤولني من 
الشركة، وتشمل جولتهم أبوظبي 
ودبي وج����دة والرياض واخلبر 
والبحرين والكوي����ت والدوحة 
وق����د اس����تمرت م����ن 2 حتى 12 
مايو، وقال فالدميير دباح، نائب 
الرئيس للمبيعات العاملية ملنطقة 
الش����رق األوس����ط وأفريقيا في 
ماريوت العاملي����ة: »هذه اجلولة 

ه����ي خطوة ب����ارزة نحو تعزيز 
الطويلة  عالقاتنا االستراتيجية 
األمد مع عمالئنا في املنطقة، التي 
هي بدورها أساس جناح ماريوت 

العاملية«.
الس����نوية  واضاف: »اجلولة 
التي نقوم بها تؤكد التزام ماريوت 
باملنطقة، وهي فرصة مثالية إلبراز 
تقديرنا لعمالئنا وشكرهم على 

جهودهم ومناقش����ة املش����اريع 
املمكنة واملفيدة للطرفني بشكل 
شخصي«. تعكس هذه اخلطوة 
التي تعتمدها  املبتكرة  الوسائل 
ماريوت في تطوير أعمالها، وهي 
تعزز جه����ود املبيع����ات وتبرز 
االستراتيجية التفاعلية التي تقوم 
بها ماريوت لتقوية عالقاتها مع 

عمالئها الرئيسيني في املنطقة.

افتتاح ثاني فرع لحلويات سعدالدين في حولي

محمد الدشيش
في أجواء رائعة افتتحت شركة رسن للتجهيزات الغذائية 
وس����عدالدين ثاني فرع حملالت »حلويات سعدالدين« في 
الكويت في حولي � ش����ارع تونس، بحضور عدد كبير من 
الضيوف ورجال الصحافة واإلعالم لعرض منتجاتها وجتربة 
أصنافها اللذي����ذة، وبحضور كل من عبدالرحمن الكوهجي 
رئيس مجلس إدارة شركة رسن للتجهيزات الغذائية وخالد 
الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة رسن العقارية وعايض 
الهاجري رئيس مجلس إدارة ش����ركة رسن للطاقة ومحمد 
احلمود رئيس جلنة إدارة رس����ن سعدالدين ونائب املدير 
العام خالد سعدالدين. يأتي افتتاح هذا الفرع تكملة خلطة 
اإلدارة باالنتشار والتوسع وافتتاح سلسلة من الفروع لها في 
الكويت قبل نهاية العام احلالي، فقد مت افتتاح فرع الفحيحيل 
)شارع الدبوس � البرج األخضر( في إبريل املاضي وقريبا 
جدا س����يتم افتتاح الفرع الثالث لها في منطقة اجلهراء في 
)اخليمة مول(. بدأت حلويات سعدالدين في اململكة العربية 
السعودية بافتتاح أول مصنع لها عام 1976، وبدأت بالتوسع 

واالنتشار في باقي مناطق اململكة وصوال إلى افتتاح فروع 
لها في مملك����ة البحرين منذ عام 1997، ليصل عدد فروعها 
اليوم إل����ى أكثر من 40 فرعا وأكثر من 1000 عامل محترف 

يبدع في هذه الشركة.
وتتمتع منتجات حلويات سعدالدين بسمعة طيبة وبجودة 
عالية وسنوات من اخلبرة العريقة في هذا املجال، وتشكيلة 
واسعة من أشهى وألذ احللويات الشرقية والغربية كالبقالوة 
وحالوة اجلنب واملعمول وبسبوسة الكراميل والكيك بأنواعه 
)روشيه وديو وتشيز ش����وكوال وكيكة الفصول األربعة( 
والكنافة والشوكوال اخلاصة باألفراح واملواليد واملعجنات 
ك�)الكرواسان والسندويشات املشكلة ومافن( وحلى القهوة 
املشكلة والكوكيز والسينمون والدنش فواكه واآليس كرمي 
املنوع، كل ذلك في مصنعها الكائن مبنطقة العارضية ومبساحة 
تزيد على 1000 متر مربع، لتقدم بطريقة ش����هية ونكهات 
رائعة حتت إشراف وإدارة الشيف الفرنسي املشهور سيرج، 
مجموعة من أشهى أصناف احللويات الدايت والاليت القليلة 
السعرات احلرارية وهي أصناف خاصة باحلمية والريجيم 

كالبقالوة ومعمول التمر والشوكوالته واملوالح الاليت.
إضافة إلى أفكار مبتكرة للمناسبات اخلاصة والسعيدة 
كاألعراس والتخرج واملواليد اجلدد، ومبناسبة كأس العالم 
2010 هناك ابتكار جديد من حلويات سعدالدين فباستطاعتك 
االحتفال بفوز فريقك املفضل من خالل عمل كيكة مزينة بعلم 
فريقك الذي تشجعه في النهائيات لتستمتع مبذاقه الرائع 
مع األهل واألصدقاء. وعلق نائب املدير العام خالد سعدالدين 
في حلويات سعدالدين قائال: »من األرض املباركة بدأنا وفي 
أرض احلرمني ازدهرن����ا، جئنا إلى الكويت لنقدم لعمالئنا 
منتج����ات وأصنافا فريدة ذات ج����ودة عالية حتمل النكهة 
األصلية املمزوجة بعبق التاريخ، لذلك فنحن مس����رورون 
بافتتاح ثاني فرع لنا في هذا البلد الكرمي، ونتطلع اآلن إلى 
تقدمي األفضل لعمالئنا وكل ما هو جديد في عالم احللويات، 
فنحن فخورون مبا ننتج وفخورون مبوظفينا وفخرنا األكبر 
بأنكم أنتم عمالؤنا الذواقون، ولقد قطعنا العهد على أنفسنا 
بأن نبقى األوفياء بجودة ما نقدم لكم لنكون أفضل وأكبر 

منتج للحلويات في املنطقة«.


