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فهد املسعود

في غضون األيام القليلة املقبلة تستعد 
شركة املش����روعات الس����ياحية للمشاركة 
مبعرض السفر العاملي كعادتها من كل عام 
والذي س����يقام خالل الفترة من 19-22 من 
ش����هر مايو 2010 بأرض املعارض الدولية 
مبشرف، من جهته أكد فهد املسعود رئيس 
قسم التسويق بشركة املشروعات السياحية 
على أن مشاركة الشركة السنوية في معرض 
الس����فر العاملي تأتي حرصا على املشاركة 
الفعالة في هذه التظاهرات السياحية، وأنه 
استكماال ملشوار بدأته الشركة منذ عام 1997 
به����دف التواصل م����ع زوار املعرض ورواد 
مرافق الشركة، س����تقدم الشركة هذا العام 
خصومات متعددة ملرافقها تصل إلى %50، 
وقال املسعود إن هذه اخلصومات هي مبنزلة 
الهدية السنوية التي تقدمها الشركة لزوارها، 
مضيفا أن ش����ركة املش����روعات السياحية 
حترص دائما على إبراز أهدافها السياحية 
والترفيهية والترويحية واالجتماعية التي 
أسست من اجلها وذلك من خالل التفاعل مع 
املواطنني واملقيمني على حد س����واء ورسم 
البهجة والبسمة على وجوههم طوال العام، 
حيث جتد في تلك املعارض الفرصة املثلى 
للتواص����ل وااللتقاء بهم ومنحهم أفضل ما 
يس����تحقون كنوع من احلفاظ على العالقة 
الطيبة التي تربط الشركة بجمهورها منذ 

إنشائها في عام 1976.
وأشار املس����عود إلى أنه نظرا ملزيد من 
التواصل مع جمهور الشركة هناك برنامج 
اخلصومات الذي س����تقدمه الشركة للزوار 
ه����ذا العام في الفترة م����ن 19 مايو اجلاري 
إل����ى 22 من نفس الش����هر بأرض املعارض 
سيستكمل مبركز املعلومات التابع للشركة 
والكائن بشارع اخلليج العربي بجوار مطعم 
مركز س����لطان بعد انتهاء املعرض مباشرة 
بدون انقطاع اعتبارا من 23 مايو إلى الثالث 
من يونيو املقب����ل ويتضمن البرنامج منح 
خصومات بنسبة 30% على اشتراكات األندية 
البحري����ة و50% على تذاك����ر صالة التزلج 
ومجمع أحواض السباحة باإلضافة إلى تذكرة 
مخفضة للمدينة الترفيهية لتصبح دينارين 
ونصف الدينار بدال من ثالثة دنانير ونصف 
الدينار متضمنة عددا من األلعاب املجانية 
داخل املدينة الترفيهية خالل فترة الصيف 
احلالي فقط، باإلضافة إلى خصم 50% على 

بعض األلعاب داخل املدينة الترفيهية.
 وتستمر أبراج الكويت أيضا في تقدمي 
بطاقة »اجلون كارد« التي شهدت إقباال مميزا 
في السنوات السابقة ومتنح حاملها خصومات 
تتراوح بني 20% و50% بصحبة مرافقيه، كما 
يحصل املشترك ببطاقة »اجلون كارد« على 
دعوة مجانية لشخصني على بوفيه الغداء أو 

العشاء مبطعم األفق بأبراج الكويت، صاحلة 
االستخدام ملدة عام.

وأوضح املسعود أن الهدف من متديد فترة 
املعرض مبركز املعلومات يأتي للتس����هيل 
والتيسير على اجلمهور ومراعاة للظروف 
الشخصية التي تعوق فرصة استغالل األسر 
والعائالت لبرنام����ج اخلصومات في فترة 
إقامة املعرض بأرض املعارض حتى يتمكن 
اجلميع من االستفادة من برنامج اخلصومات 
السنوي، كما أكد أيضا على أنه سوف تقدم 
شركة املشروعات السياحية لزائري جناح 
الشركة باملعرض كوبونات سحب على كل 
عشرة دنانير من قيمة املشتريات ويوضع 
الكوبون في الصندوق املخصص واملتواجد في 
كل من أرض املعارض ومركز املعلومات، علما 
بأنه سيجري السحب في يوم ختام املعرض 
يوم اخلميس املواف����ق 3 يونيو املقبل في 
متام الساعة السابعة والنصف مساء مبركز 
املعلومات بحض����ور ممثلي وزارة التجارة 
والصناعة ووسائل اإلعالم املختلفة في حفل 
ختام مميز، الفتا إل����ى ان اجلوائز والهدايا 
التي تقدمها الش����ركة هذا العام تختلف عن 
األعوام السابقة حيث رصدت الشركة ميزانية 
مفتوحة للجوائز املقدمة من خالل املعرض 
هذا العام وتتمثل في اجلائزة الكبرى وهي 
عبارة عن س����يارة »دودج تشارجر« 2010 

وتلفزيون����ات بالزما وع����دد )5( الب توب 
واشتراكات سنوية باألندية البحرية التابعة 
للشركة وقضاء ليلتني بڤيلال مبنتزه اخليران 
وتلفونات بالك بيري وعدد )3( أجهزة بالي 
استيشن، باإلضافة إلى تذكرتي سفر لشرم 
الش����يخ ودبي وستكون التذكرة لشخصني 
لقضاء ليلتني بفندق خمسة جنوم، ووجه 
املسعود الدعوة للجمهور لالستمتاع ببرنامج 
اخلصومات الذي تقدمه شركة املشروعات 
الس����ياحية خالل فترة العرض، مستغلني 
الفترة املمتدة بعد املعرض مبركز املعلومات 
واغتنام فرصة احلصول على هدايا وجوائز 
الش����ركة، مؤكدا على تضافر جهود إدارات 
الشركة املختلفة ومرافقها وتعاونها املستمر 

إلجناح هذا املعرض.
وأفاد بأن اس����تقبال الزوار في املعرض 
ومركز املعلومات س����يكون عل����ى فترتني 
صباحية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة 
ظهرا ومس����ائية من الرابعة عصرا وحتى 

الثامنة مساء.
 ومن ناحية أخرى تستعد مرافق شركة 
املش����روعات السياحية الس����تقبال املوسم 
الصيفي بأنشطة مختلفة ومتنوعة تتناسب 
وطبيعة املوسم نفسه، والذي سيبدأ مبكرا 
هذا العام نظرا لقصر الفترة الصيفية حللول 
شهر رمضان املبارك، قاطعا املوسم الصيفي 

بعروض أخرى خاصة ومختلفة تتناس����ب 
أيضا وطبيعة الشهر الفضيل، حيث أعدت 
املدينة الترفيهية برامج وأنشطة متنوعة منها 
برامج فنية عديدة يتخللها مسابقات للكبار 
الترفيهية  البرامج  إلى  والصغار باإلضافة 
والترويحية، منها مشاركات لفرق األطفال 
الكرتونية احملببة  مبصاحبة الشخصيات 
والفرق الشعبية النسائية في أيام النساء، 
باإلضافة إلى الفرق الفنية مبصاحبة نخبة 
من الفنان����ني املعتمدين بالش����ركة وإقامة 
حفالت أس����بوعية يومي االثنني واجلمعة 
من كل أسبوع خالل املوسم الصيفي الذي 
ستبدأ انشطته رسميا يوم اجلمعة املوافق 
اخلامس والعشرين من شهر يونيو املقبل 
ويس����تمر حتى اجلمعة املوافق الس����ادس 
من ش����هر أغس����طس 2010، ويتضمن حفل 
االفتتاح فرق أطفال وشخصيات كرتونية 
وفقرة الس����احر والعاب نارية، ومن ضمن 
البرنامج الصيفي، هناك حفل خاص تكرميا 
للطالب والطالبات املتفوقني احلاصلني على 
درجات التفوق الدراسي في جميع املراحل 
التعليمية املختلفة والذي حترص الشركة 
على تقدميه كل عام تشجيعا وحتفيزا للطلبة 
على التفوق املستمر وسيقام هذا احلفل يوم 
اجلمعة املوافق 30 يوليو املقبل وسيتم إجراء 
س����حب كل يوم جمعة من كل أسبوع على 

عدد خمس تذاكر دخول املدينة سيتم منح 
حامليها جوائز وهدايا قيمة، كما أن هناك في 
أبراج الكويت العديد من الفعاليات واألنشطة 
األخرى املتمي����زة تتضمن عروضا خاصة 
باملتفوقني حيث سيتم توزيع كوبون لبوفيه 
الغداء أو العشاء هدية من األبراج للمتفوق 
فقط بش����رط أن يصطحب معه 4 أشخاص 
من أسرته أو ذويه، ويوجد أيضا مهرجان 
اآليس كرمي والفواك����ه الصيفية ومهرجان 
املطبخ العاملي الذي يتضمن عددا من الليالي 
املستوحاة من املطابخ العاملية سواء بطاقمها 

أو ديكوراتها املميزة. 
 هذا وسيقوم العديد من مرافق الشركة 
األخ����رى بتنظيم برامج صيفية وأنش����طة 
متنوع����ة بصالة التزل����ج ومجمع أحواض 
السباحة والشواطئ واألندية البحرية ومنتزه 
اخليران، وخالل شهر يوليو سيكون هناك 
نادي األطفال التفاعلي الذي تنظمه شركة 
الثالث على  الس����ياحية للعام  املشروعات 
التوالي والذي يهدف إلى دمج األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة بأقرانهم األس����وياء، 
حيث يتضمن النادي العديد من األنش����طة 
والبرامج املش����تركة التي من شأنها تنمية 
مهاراتهم وصقل مواهبهم العلمية والفنية 
واحلرفية، ويقام هذا النادي مبقر الشركة 

الرئيسي.

المسعود: جوائز قيمة وهدايا متعددة لزوار المعرض  ومركز المعلومات وخصومات تصل إلى %50
المشروعات السياحية تشارك في معرض السفر العالمي 2010 في الفترة من 5/19 حتى 5/22 وتستمر العروض حتى 6/3 في مركز المعلومات

المشروعات السياحية تستعد للموسم 
الصيفي 2010 ببرامـج وأنشطـة متعددة
سحـب علـى

كل  قيمـة  جوائـــز 
واأللعـاب  أسبــوع 
سماء  تزيـن  الناريـة 
»الترفيهية« في االفتتاح

 »األنباء« تقدم عروض »أحلى صيف« من نخبة شركات الطيران والفنادق والمرافق الترفيهية


