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سعود صاهود املطيري مستمعا لشرح من ثابت يوسف حول جناح شركة بست جناح شركة سعود صاهود املطيري جانب من االجنحة املشاركة في املعرض

..ولقطة جماعية في جناح »غراس« ..وفي جناح »أطلس« جناح »هوندا«

سعود صاهود املطيري وثابت يوسف يفتتحان مهرجان عروض الكويت األول بأرض املعارض 

سعود صاهود املطيري خالل زيارته جلناح »األنباء« املشارك في املعرض

عالقات جتارية بني املس���تهلك 
والبائع وتوفي���ر أكبر قدر من 
املنتج���ات في تنوعها من حيث 
اجلودة والسعر املنافس، موضحا 
أن ذلك سينطبق في نفس الوقت 
على أس���عار املشاركات للتجار 
بنف���س الروح التي س���يقدمها 

للمستهلك.
وأشار إلى أن املشاركات في 
املعارض واألنشطة واملهرجانات 
اجلماهيرية تعد من أسرع سبل 
تعزيز التواجد في األسواق وأكثر 
التس���ويق االقتصادية  وسائل 
فاعلية وأقلها كلفة، مشددا على 
املهرجانات في  أهمية مثل هذه 
خلق قنوات اتصال من شأنها بناء 
عالقات وطيدة من جهة ومن جهة 
أخرى احملافظة على االستمرارية 
في تلك العالقة نظرا للجمع بني 
املش���تري والبائع ومنتجه وما 

يقدمه أيضا من خدمات.
وأوضح أن املعرض حظي بثقة 
مؤسسات وشركات من مختلف 
القطاعات واألنش���طة التجارية 
ومنها: قطاعات االستثمار والبنوك 
والعق���ار والتأم���ني واخلدمات 
التمويلية، وقط���اع االتصاالت 
واالنترنت، وقطاع التكنولوجيا 
والكمبيوتر، وخدمات وعروض 
دولي���ة، وقط���اع التجهي���زات 
املنزلية واملكتبية، وقطاع األثاث 
واملفروشات، ومطابخ ومعدات، 
الطبية  واملستشفيات واملراكز 
باإلضافة إلى الفنادق وشركات 

املطاعم الكبرى.
وتوقع يوس���ف أن يش���هد 
املهرجان واملعرض إقباال كبيرا 
من قبل اجلمهور بسبب الفكرة 
املبتكرة وحسن التنظيم والتوقيت 
املناس���ب واحلمل���ة اإلعالمية 
واإلعالنية الواسعة التي يتم من 
خاللها الوصول إلى كافة شرائح 
املجتمع، واملشاركات من كبريات 
الشركات واملؤسسات اضافة الى 
تضمنه لفقرات ترفيهية وجوائز 
وسحوبات للمشترين والزوار.

وشدد يوسف على أن املعرض 
يهدف إلى تقدمي أفضل اخلدمات 
والسلع التجارية بأسعار منافسة 
خ���الل فت���رة إقامت���ه، وتقدمي 
مجموع���ة واس���عة ومتنوعة 
من اخلدمات والس���لع بأسعار 
حصرية وخصومات ال تتوافر 
املع���رض، إضافة  إال من خالل 
إل���ى تنوع مجموع���ة اخلدمات 
التجارية والسلع لتشمل معظم 
القطاعات التجارية احليوية في 
الكويت، فضال عن توفير مجموعة 
من اخلدمات والس���لع املناسبة 
جلميع أف���راد العائلة وجلميع 
الفئات العمرية املختلفة.  ولفت 
يوسف إلى أن الشركة تخطط بعد 
جناح مهرجان ومعرض عروض 
الكويت األول ملهرجان تسويقي 
وطني كبير تشارك فيه مختلف 
املؤسسات التجارية واخلدمية مبا 
يساعد على حتويله إلى مهرجان 
تسويقي إقليمي مبشاركة العديد 
من املؤسسات اخلليجية والعربية 

واألجنبية.
وأضاف أن مهرجان ومعرض 
عروض الكويت يرتكز في أساسه 
على القاعدة االقتصادية والبنية 
التسويقية القوية والفاعلة، والتي 
تستهدف شريحة عمالء تشمل 
اجلميع من خالل االلتزام ببناء 

تهم عائالت املواطنني واملقيمني 
ف���ي الكويت ليصب���ح احد أهم 
املعارض التجارية والتسويقية 
العربي  الكويت واخللي���ج  في 
والوجهة املفضلة للعائلة خالل 

فترة املعرض.

النهاية على مؤشراتها التشغيلية 
وأدائها املالي.

ودعا يوس���ف اجلمهور من 
مواطنني ومقيمني لزيارة املعرض 
واالستمتاع بأنشطته واالستفادة 
من عروضه التي تشمل مختلف 

القطاعات، مش���يرا إلى أن فكرة 
احلدث تقوم على تنظيم مهرجان 
ومعرض تس���ويقي متخصص 
بالعروض واخلصومات اخلاصة 
احلصري���ة جلمي���ع خدم���ات 
ومنتجات الس���وق احمللي التي 

الكبير من  للمهرجان والدع���م 
قبل رجل األعمال سعود صاهود 
املطيري الذي يعد خطوة مهمة في 
مساعي دعم ومساعدة الشركات 
الوطنية على الوصول إلى شرائح 
املجتمع املختلفة مبا ينعكس في 

عاطف رمضان
أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
األهلية املتحدة سعود صاهود 
املطيري أن قطاع العقار بشكل 
ع���ام، خاصة العقار الس���كني 
والتجاري سيش���هد مزيدا من 
التعافي خالل الفترة املقبلة بفضل 
النمو املتوقع في الطلب والذي 
بدأت تظهر مالمحه بوضوح في 

األوساط العقارية.
ج���اء ذل���ك ف���ي تصريحه 
للصحافي���ني عق���ب افتتاح���ه 
أمس األول »مهرجان ومعرض 
الذي  الكوي���ت األول«  عروض 
املتكاملة  تنظمه مؤسسة رؤى 
للخدمات اإلعالمية وبرعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد، حيث 
يقام املعرض ملدة 10 أيام في صالة 
رقم )4( بأرض املعارض الدولية 
مبنطقة مشرف برعاية ومشاركة 
عدد من كبريات الشركات احمللية 

في مختلف القطاعات.
وأضاف املطي���ري أن دعمه 
ورعايته الرئيسية للمعرض تأتي 
من منطلق حرصه على تشجيع 
األنشطة والفعاليات اجلادة التي 
تستهدف تعزيز التطور والنمو 
الوطني  في السوق واالقتصاد 

مبختلف قطاعاته.
وقد حضر حفل االفتتاح عدد 
العامة ورجال  من الشخصيات 
األعمال ومسؤولي شركات القطاع 
اخلاص مبختلف قطاعاته وحشد 

كبير من اجلمهور.
 ويقام املعرض برعاية رئيسية 
من الوطنية لالتصاالت وشركة 
سعود صاهود املطيري وشركة 
اس���تقبال للمفروشات ورعاية 
بالتيني���ة من مش���روع غراس 
وكي اي سي وساطة وبو دستور 
موتورز وبوخمس���ني وكراون 
 Spa aquatonic Kuwaitب���الزا و
ورعاية ذهبية من مجموعة أبناء 

الغامن والشركة الوطنية للتأمني 
التكافلي ورعاية فضية من مطابخ 
الفارسي وبست لاللكترونيات إلى 
جانب رعاية إعالمية من صحف 

»الراي« و»األنباء« و»النهار«.
م���ن جانبه، أف���اد مدير عام 
مؤسسة رؤى املتكاملة للخدمات 
اإلعالمي���ة ثاب���ت يوس���ف ان 
قائمة املشاركني تضم مجموعة 
واس���عة ومتميزة من الشركات 
والبنوك واملؤسسات من مختلف 
الكويت  القطاع���ات هي: بن���ك 
الدولي ومستشفى عناية وآفاق 
التعليمي���ة ولوزان للس���ياحة 
 والسفر وش���ركة ظالل الكويت
 وGulf pages ولوجي���ك������ال 
الدولية  سليوش���ن والش���بكة 
للتوزي���ع واملتح���دة لألنظمة 
 الصناعية واملجموعة التشكيلية
العاملية  )علي رضا( والشروق 
وفن���دق بالزو وش���ل للزيوت 
ويومارك وجنسز لاللكترونيات 
وشركة كي تك ومجموعة البوادر 

املشتركة واخليرة التجارية.
وأعرب يوس���ف عن تقديره 
للرعاية الكرمية التي أوالها نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 
الفهد  الش���يخ أحمد  اإلس���كان 

»كي أي سي« للوساطة تطرح برنامجًا لمتابعة مؤشرات البورصة والتحليل الفني
على هامش مهرجان عروض الكويت األول التقت »األنباء« بعدد 
من ممثلي الشركات املشاركة، حيث أكد مدير نظم املعلومات بشركة 
كي أي س��ي للوساطة املالية طارق النصراهلل أن الشركة تطرح في 
املهرجان خدمة كوماند س��نتر، مش��يرا إلى أنها عبارة عن برنامج 
حتليلي متطور وأن أداءه متقدم للعمالء ويتيح لهم التداول وعرض 

األسعار بشكل مميز وسريع.
وأض��اف النص��ر اهلل أن إمكانيات البرنام��ج تتمثل في متابعة 
سريعة الجتاهات الس��وق، باإلضافة على حتديث سريع لألسعار 
واملؤش��رات، والسهولة والس��رعة في إدخال األوامر، كذلك إدخال 

األوامر بأكثر من طريقة.
وقال ان مزايا البرنامج تتمثل في التحليل الفني املتقدم والرسوم 
البيانية جلميع مؤشرات السوق، الفتا إلى أن هناك أكثر من شكل 
وطريقة لعرض البيانات، إضافة إلى تغيير ش��كل العرض وحفظه 
بالشكل الذي يناسب العميل، مؤكدا عدم احلاجة لتحميل البرنامج 
عل��ى اجلهاز، كم��ا أن من مزاي��ا البرنامج أنه ثنائ��ي اللغة )عربي 

واجنليزي(.
من جهة أخرى تقدم الش��ركة الوطنية للتأمني التكافلي عروضا 
خاصة وخدمات ف��ي املهرجان، حيث تصدر الش��ركة كافة وثائق 

التأم��ني املتمثلة في التأمني البحري والتأمينات الهندس��ية وتأمني 
احلريق واحلوادث العامة وتامني املسافر بالتعاون مع إحدى الشركات 
الفرنسية وتأمني السيارات والسيارات الرياضية والفارهة وتأمني 
خدمة الطريق محليا وأثناء السفر والتأمني الصحي وتأمني احلياة 
)اجلماعي والفردي(، وتأمينات البترول والطاقة وتأمني خدمة ترتيب 

وتغطية الوثائق غير التقليدية طبقا ملتطلبات العميل.
أما مشروع غراس فينظم رحلة لكاليفورنيا بأميركا حيث تضم 
30 شابا ومدتها 21 يوما تهدف لالطالع على اجلامعات الكبرى هناك 

لتثقيف الشباب بنظام الدراسة في هذه اجلامعات.

)كرم دياب(صورة تذكارية جمعت عددا من املشاركني في املعرض 

صاهود: قطاع العقار خاصة »السكني« و»التجاري« 
سيشهد مزيدًا من التعافي بفضل النمو المتوقع في عمليات الطلب 

 انطالق مهرجان عروض الكويت األول بأرض المعارض برعاية الشيخ أحمد الفهد ومشاركة كبريات الشركات


