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حتسني خنفر يسلم ممثلي احتاد املزارعني الشيك 

»التجاري« يرعى رحلة العمرة 
لالتحاد الكويتي للمزارعين

تأكي���دا على دوره في خدمة املجتم���ع مبختلف قطاعاته، قام 
البنك التجاري الكويتي باملس���اهمة في زيارة االراضي املقدس���ة 
الداء مناسك العمرة للمزارعني اعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد 
الكويتي للمزارعني، نظرا ملا يبذلونه من مجهودات ملموس���ة في 

رفعة القطاع الزراعي وتقدمه وازدهار احملاصيل الزراعية.
وقد جاءت هذه اخلطوة لتؤكد حرص البنك التجاري الكويتي 
الدائم على تواصله مع جمعيات النفع العام واملؤسسات االجتماعية 
واالحتادات، وانه ال يتوانى عن املشاركة في دعم االنشطة االجتماعية 
واالنس���انية التي تقوم بها مؤسس���ات املجتمع املدني، مما يؤكد 
رس���الته في القيام بدور فعال في جميع املجاالت التي من شأنها 
دعم التواصل بني البنك واملؤسس���ات التي تخدم افراد املجتمع، 
هذا وجاءت مس���اهمة البنك لرحالت العمرة ملختلف املؤسسات 
انسجاما مع رس���الته االجتماعية في دعم املؤسسات التي ترعى 

هذه الشعائر االسالمية.
وقد قام املدير االقليمي بالبنك حتسني خنفر بتسليم الشيك الى 
امني صندوق مجلس ادارة االحتاد سالم محمد السالم بحضور امني 
خزينة االحتاد مشعل سعد الالفي، واللذين قاما بدورهما بالتعبير 
عن شكرهما وامتنانهما للبنك والدارته ملا يقدمونه من مساعدات 

ومساهمات والتي هي ليست بجديدة على البنك.
وال تقتصر مساهمات البنك التجاري الكويتي على هذه االنشطة 
بالذات، بل تتعداها لتش���مل جميع اجلهات واملؤسس���ات االخرى 
التي تصب في النهاية في خدمة املجتمع والوطن وتنمية قدراته 

وطاقاته.

تأكيداً على مسؤوليته االجتماعية

10 فائزين بسحب دانة الخليج األسبوعي
أعلن بنك اخلليج 
عن تقدميه املزيد من 
الفوز بجوائز  فرص 
نقدية على مدار السنة 
الدانة  لعمالء حساب 
البنك  حي���ث يق���دم 
سحوبات أسبوعية، 
ربع سنوية وسنوية 
للعمالء الذين يقومون 
بفتح حس���اب الدانة 
ويحتفظون بأموالهم 
في���ه ألط���ول فترة 

ممكنة. 
وقد أج���رى بنك 
اخللي���ج في 30 مايو 
الس���حب األسبوعي 
السابع عشر حلساب 
الدان���ة معلن���ا بذلك 
عن أسماء 10 فائزين 

يحصل كل منهم على جائزة قدرها 1000 دينار 
وهم: غالب عبداحلافظ قاسم محمد، عبدالعزيز 
عبداحملسن ناصر احلرز، سعيد احمد بو مطرف، 
والء امير علي احلداد، تريس���ي لويس، خديجة 
سعد وادي العدواني، طارق عبداهلل حسن ناصر، 
احس���ان عبدالعزيز سعد العويش، جناح شهد 

عمر كامل، وصالح جاسم احلمد.
ويتعني على العمالء إيداع احلد األدنى لفتح 
حساب الدانة وهو 200 دينار الذي يؤهل العميل 
للدخول في السحوبات األسبوعية، الربع سنوية 
والسنوية تلقائيا، كما يتميز حساب الدانة من 

بنك اخلليج، باإلضافة إلى كونه حس���ابا مينح 
فرصا متعددة للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال، فكلما زاد املبلغ املودع وطالت 
م���دة بقائه في احلس���اب زادت الفرص املتاحة 

للفوز. 
كما مينح حس���اب الدانة أيض���ا العديد من 
اخلدمات املتميزة منها خدمة »بطاقة الدانة لإليداع 
احلصري فقط« التي متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاسبة« التي متكن عمالء الدانة من حساب ما 

لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

عادل املطوع يهنئ غالب عبداحلافظ قاسم محمد الفائز بسحب الدانة األسبوعي

»الوطني« يوفر برنامج تأمين سفر مميز 
لعمالئه خالل موسم الصيف

الوطني  الكويت  يوفر بنك 
برنامج تأمني السفر، الذي أعد 
خصيصا لتلبي���ة احتياجات 
عمالء البنك واملسافرين لقضاء 
اإلج���ازات في اخل���ارج وذلك 
بالتعاون مع الش���ركة األهلية 

للتأمني. 
وفي هذا الصدد، قالت املديرة 
التنفيذية في مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية بالبنك لينا 
خاجة: »إن بنك الكويت الوطني 
يحرص على الدوام على توفير 
املزيد من اخلدمات واملنتجات 
املبتك���رة ذات القيمة املضافة 

واملعدة خصيصا لتلبية احتياجات عمالئه وفي 
حلهم وترحالهم«.

وأضافت ان برنامج تأمني السفر هو أحد هذه 
املنتجات التي تؤمن حاجات املس���افرين وتؤمن 
لصاحب الوثيقة تغطية تأمينية أعلى بالتعاون مع 

الشركة األهلية للتأمني وذلك بأسعار تنافسية.
مشيرة إلى أنه أصبح بإمكان عمالء بنك الكويت 
الوطني اآلن احلصول على وثيقة التأمني فوريا 
م���ن أي من فروع البنك ف���ي الكويت، كما ميكن 
للعمالء التقدم الحقا إلى الشركة األهلية للتأمني 
للحصول على وثيقة التأمني شنغن عند تقدميهم 

وثيقة السفر للتأمني.
واوضحت أن برنامج »الوطني لبوليصة التأمني« 

يوفر مزايا عدة، هي:

� ش���هادة تأم���ني معتم���دة 
للڤيزا األوروبية )الش���ينغن 

.)Schengen
� تأمني احل���وادث ونفقات 
وخ���ارج  داخ���ل  الع���الج 

املستشفى.
� تأمني نفقات العالج الطارئ 

لألسنان نتيجة احلوادث.
� تعوي���ض قيمة الوصفات 

الطبية واألدوية.
� املسؤولية الشخصية )طبقا 

للشروط واألحكام(.
� حاالت الوفاة والعجز بسبب 

احلوادث.
� تأخر أو إلغاء رحالت الطيران، وعدم وصول 

األمتعة أو فقدانها.
ودعت خاجة املسافرين إلى التأكد قبل الشروع 
في الس���فر من بعض األمور التي تبدو بسيطة 
ولكن أهميته���ا بالغة مثل التدقيق على جوازات 
السفر وصالحيتها والتأشيرات الالزمة وأن تكون 
هذه مصحوبة بتذاكر الس���فر جتنبا لنسيانها، 
وذلك بالطبع باإلضافة إلى بوليصة تأمني السفر 

من الوطني.
مذكرة بأن بنك الكويت الوطني يقدم خدمات 
مصرفية متميزة ال تضاهى في الكويت، وأنه ميكن 
اآلن التقدم بطلب بوليصة تأمني السفر من البنك 
من أي من فروعه واحلصول على الوثيقة فورا، 

متمنية للمسافرين رحلة آمنة.

بالتعاون مع الشركة األهلية للتأمين

لينا خاجة 

»السالمية جروب« و»بيردفلوك« توّقعان عقد تصميم
 العالمة التجارية والهوية التسويقية لـ »بوليفارد«

مختل���ف وذلك تعبيرا وترميزا 
عن تنوع وتلون أركان املشروع 
الذي سيشمل التسوق والرياضة 
و4 محطات قطار حول بوليفارد 
وحديقة العجائب وفلل املطاعم 
املطلة على النوافير والبحيرات 
وغيرها العديد، كما يرمز أيضا 
التكوين الشكلي إلى نافورة أو 
ش���جرة كداللة على وجود هذه 

املكونات في املشروع«.
وق���ال أيضا انهم قامو ببناء 
بيئ���ة افتراضي���ة ديناميكي���ة 
 Dynamic« التجاري���ة للعالمة 
Virtual Brand Environment« بها 
شخصيات ومكونات جرافيكية 
تنسج قصة تصورية خالبة تدفع 
متلقي اخلطاب الشكلي والنصي 
للتفاعل فكريا في تخيل كل جزء 
من هذه البيئة االفتراضي التي في 
مجملها تكون الهوية التسويقية 
املتكامل���ة ومكونات املش���روع 
املتنوعة وينتهي بتوجيه املتلقي 
لرسم صورة ذهنية حول كيف 
سيكون شكل املشروع من خالل 
سلس���لة اخلطابات التسويقية 
الترقب لتحفيز  ورفع مستوى 
التفاعل املباش���ر والفوري عند 

افتتاح املشروع.
أنهم قاموا بوصف  واوضح 
املكانة السوقية للمشروع وقيادة 
كامل اخلطاب التسويقي لبوليفارد 
من خالل جملة »بوليفارد.. عاملك« 
لتنبثق منها سلسلة من اخلطابات 
املتفرعة حول جت���ارب فريدة 
للعائلة في التس���وق والترفيه 
واملطاعم والفن وغيرها، ويصحب 
هذه اخلطابات مجتمعة موسيقى 
وصوت مييز العالمة التجارية 
ورس���ائلها التس���ويقية بشكل 

مميز.

معايير هندسية

وع���ن اجلان���ب التقني، قال 
بص���و ان صناع���ة العالم���ات 
التجارية لها معايير هندس���ية 
إال  أيضا وال يعرف استخدامها 
من درس���وا هذا املجال أكادمييا 
ويطلق عليهم مدراء ومهندسو 
العالمات التجارية، وتسمى هذه 
الهندس���ية  املقاييس واألدوات 
مبجموعة من املصطلحات منها 
 »Golden Ratio املعايير الذهبية«
حسبما قال وهي على سبيل املثال 
أدوات متكن من صناعة متوازنة 
بنسب علمية للعالمة التجارية 
جتعلها سهلة التخزين في الذاكرة 
وصعبة النسيان ملا لتوازنها من 
تش���ابه غير مرئي مباشرة مع 
نسب تقس���يمات وجه االنسان 
وهو ما نح���ن مدربون عليه ال 
إراديا كبشر من تخزين لصور 
األوجه وربطها مع االسم واللون 
والصوت ومجموعة من الصفات 

والقيم.

االستراتيجي للمشروع في قلب 
منطقة الس���املية وبالنظر إلى 
خارطة موقع املشروع وجدنا أن 
هناك عددا من الطرق الرئيسية 
التي تصب في املش���روع من 
مختلف االجتاه���ات، وهو ما 
ش���بهناه بالط���رق األوروبية 
القدمية والفرنسية على وجه 
التحديد »البوليفارد« التي تصب 
في مكان لتجمع أو نشاط ما، 
باالضافة لتصميم املش���روع 
الذي يشمل بداخله مجموعة من 
االنشطة واملكونات التي تربط 
بينها مجموعة طرق حتيطها 
اخلضرة واملسطحات املائية من 

كل جوانبها«.
واضاف: »م���ن هنا اختاروا 
في بيردفلوك - BirdFlock اسم 
بوليفارد بعد موافقة الس���املية 
ج���روب على ه���ذا التوجه في 
صناعة العالم���ة التجارية ومت 
بناء كام���ل الهوية لبوليفارد«، 
الفتا إل���ى انه بعد ذلك: »انطلق 
بناء الهوية بداية من فكرة الشعار 
الشكلي الذي يرمز لهذه الطرق 
الت���ي يصب كل منه���ا في لون 

االقتصادية في الكويت مشاريع 
تنموية كبي���رة مثل بوليفارد، 
ويجب على هذه املش���اريع مع 
اختالف طبيعتها أن تصبح إضافة 
نوعية من اجلانب التس���ويقي 
أيضا للسوق الذي تتواجد فيه 
كما في مثال بوليفارد الذي قامت 
شركة »الساملية جروب« بتنفيذه 
معن���ا بأعلى املعايي���ر، وبذلك 
تتمكن جملة املشاريع التنموية 
من املنافسة االقليمية من خالل 
أدائها التسويقي االحترافي، مما 
يؤدي إلى نتيجة أكيدة وهي ريادة 
تنافسية للكويت وتثبيت ملكانتها 
كمركز مال���ي للمنطقة في حال 
التزام كل منظومة أعمال تنموية 
باتباع نهج تس���ويقي احترافي 
يضيف لرصي���د الكويت املزيد 
من العالمات التجارية الناجحة 

ذات الشهرة.
وع���ن اس���م »بوليف���ارد« 
وأس���باب اختياره ق���ال مدير 
التس���ويق وتطوي���ر األعمال 
ف���ي »BirdFlock« ومجموع���ة 
التسويقية محمد بصو:   P&A
»مصدر اإللهام أتى من املوقع 

التسويقية والعالمات التجارية 
تقتصر على ما يعرف »باللوجو« 
أو الشعار اجلرافيكي الشكلي، 
بينما احلقيق���ة هي أن صناعة 
التجاري���ة وهوياتها  العالمات 
باتت علم���ا يدخل في جزء منه 
علوم النف���س حملاكاة احلواس 
املفاهيم واالنطباعات  وتشكيل 
إذ أصبحت الهوي���ات الناجحة 
ذات صفات كالصوت املميز إلى 
التي  جانب األلوان واألش���كال 
متيزها وأيضا أس���لوب خطاب 
يحمل رس���ائل مح���ددة حتدد 
التجارية  العالم���ة  ش���خصية 
وجتعل املستهلكني واملتعاملني 
معها يبن���ون صورة افتراضية 
محددة املالم���ح للعالمة. أي أن 
للعالمة التجارية الناجحة بقيمها 
ومعانيها خطابا تسويقيا علميا 
ومبرمجا يخلق رابطا وعالقة بني 
املستهلكني والعالمات التجارية 

طويلة األمد«. 
وأشار الى إن الكويت تشهد 
حالي���ا بداي���ة قوي���ة للتعافي 
االقتص���ادي بدع���م م���ن خطة 
الساحة  التنمية وستظهر على 

ف���ي مقر مش���روع  ج���رى 
»بوليفارد« توقيع عقد تصميم 
العالم���ة التجاري���ة والهوي���ة 
التسويقية للمشروع بني كل من 
شركة »الساملية جروب« لتنمية 
املشاريع املالكة لبوليفارد ممثلة 
برئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنت���دب عبد احلكيم الش���ايع 
العاملية  وش���ركة »بيردفلوك« 
املتخصصة ف���ي مجال صناعة 
التجاري���ة والهويات  العالمات 
العام  التسويقية ممثلة باملدير 
ملجموعة P&A التسويقية املالكة 
لبيردفلوك في الكويت واخلليج 

غسان حمادة.
وحول تفاصيل هذا التعاقد، 
قال عبد احلكيم الشايع: »لقد قمنا 
 BirdFlock - باختيار بيردفلوك
بع���د عملية بح���ث طويلة عن 
جهة عاملي���ة ذات قدرة على أن 
تعطينا ما كنا نبحث عنه وهو 
عالمة جتارية وهوية تسويقية 
بحرفية عاملية ومبواءمة تتوافق 
م���ع ثقافة مجتمعن���ا الكويتي 
املعادلة متحققة  وتوافرت هذه 

لدى بيردفلوك«.
واضاف أن املستهلك في العالم 
واملنطقة وخاص���ة في الكويت 
أصبحت لدي���ه معايير جديدة 
ومتطورة في اختياره التعامل مع 
منتج أو عالمة أو مكان ما وذلك 
يرجع إلى ما أصبحت العالمات 
التجارية حتمله من فلسفة تعكس 
ش���خصية وقيما وفكرا يحاكي 
املستهلكني واحتياجاتهم املادية 
واملعنوية على حد س���واء واال 
تفقد العالمات التجارية عنصر 

االقناع.

العالمة التجارية

من جانبه، قال غسان حمادة: 
»أود بداية أن أشكر شركة الساملية 
ج���روب وعبداحلكيم الش���ايع 
على منحنا عقد صناعة العالمة 
التجارية والهوية التس���ويقية 
ملشروعهم التنموي بوليفارد«، 
مضيف���ا: »إن صناعة العالمات 
التسويقية  التجارية وهوياتها 
باتت من املكونات األساس���ية 
ملنظومات األعمال وأداة تضمن لها 
الريادة التنافسية مهما اختلفت 
إذ  طبيعة املنت���ج أو املنظومة 
أنها باتت تعتب���ر من األصول 
التي تقيم مببالغ كبيرة حسب 
عمرها وشهرتها وليست مجرد 
بند مصروفات وهو األمر الذي 
بدأ بالتغير في أس���لوب وفكر 
صناع القرار عند التخطيط لألداء 
التسويقي في الكويت ومنطقة 

اخلليج«.
وق���ال: »صناع���ة العالمات 
التجارية ليست بالسهولة التي 
يتوقعها البعض إذ ان هناك اعتقادا 
سائدا لدى البعض بأن الهويات 

افاد بصو بأن فري���ق العمل الذي يكون 
مسؤوال عن مشروع تصميم عالمة جتارية 
وهويتها التسويقية يتكون من مدير مشروع 
العالم���ة التجاري���ة وامللم به���ذه التقنيات 
الهندس���ية وعلومها في هذا املجال ليتمكن 
من ضبط املخرجات وربط مكوناتها بعضها 
مع البعض للوصول إلى املرجع النهائي ودليل 
استخدام الهوية والعالمة التجارية، وترأس هذا 
الفريق فؤاد شاتيال في مشروع هوية بوليفارد 
والذي ضم مهندس تصميم العالمات التجارية 
وموجهني فنيني ذوي اضطالع على الدراسات 
الدورية حول تغير األمناط االستهالكية في 

األسواق التي يعملون بها ليتمكنوا من حتقيق 
 Brand - بناء فكري هندسي متكامل ومتطور
Structure & Build- يرتبط مع املستهلكني. 
باالضافة للتقنيني من منفذي التطبيقات 
املتنوعة للهوية التسويقية والذين يعملون 
أيضا بناء على مقاييس هندسية محددة لكل 
تطبيق وذلك لضمان ثبات أجزاء محددة مشتقة 
من الهوية وبنسب وكتل بصرية متساوية 
في كل أداة، وأيضا لكتاب التس���ويق الذين 
يصيغون بإبداع اخلطاب التس���ويقي الكلي 
واجلزئي مبا يتناس���ب مع البناء والنسيج 

الفكري للعالمة التجارية. 

فريق عمل تصميم العالمة التجارية


