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»أباريل غروب« تطلق برنامجاً مبتكراً وفريداً لوالء العمالء 
»ال بطاقات ب���ل فقط مكافآت« 
تنتظ���ر عش���اق الموض���ة الذين 
ينضمون إلى نادي »كلوب أباريل« 
Club Apparel. حي���ث بات بمقدور 
محبي العالمات التجارية مثل ألدو، 
وناين ويس���ت، وتومي هيلفيغر، 
وإيروبوس���تال، وكينيث كول، أن 
الجديد  البرنامج  يحصدوا جوائز 
لوالء العمالء الذي أطلقته مجموعة 

 .Apparel Group »أباريل غروب«
حي���ث يتوجه عم���الق تجارة 
التجزئة بالدعوة إلى عمالئه األوفياء 
لالنضمام إلى نادي »كلوب أباريل«، 
والحص���ول عل���ى نق���اط تضاف 
إلى هواتفه���م النقالة، في كل مرة 

يتسوقون في أحد متاجرها. 
ويشمل العرض 275 متجرا و35 
عالمة تجارية، لتك���ون جزءا من 
برنامج »كلوب أباريل« الذي اطلق 

في اإلمارات خالل مايو الماضي 2010. 
علما أن برنامج النادي سيضم الحقا 
باقي محالت المجموعة في عموم 

منطقة الشرق األوسط.
وبهذه المناسبة يقول نيليش فيد 
رئيس مجموعة أباريل غروب: »يعد 
هذا البرنامج تطورا مثيرا لعالماتنا 
التجارية ولعمالئنا أيضا. ويتمحور 
البرنامج على مكافأة جميع العمالء 
على تسوقهم معنا، بدون بطاقات 

وال متاعب. 
إن التقنية الفريدة التي تدعم هذا 
البرنامج تجعله نظام مكافآت خاليا 
من األوراق تماما، وأكثر البرامج التي 

تدارسناها حفاظا على البيئة«.
الزبائن نقاط »كلوب  سيكسب 
أباريل« في كل عملية شراء بالسعر 
النظامي للمنتجات )أي أن ذلك ال 
ينطبق خالل التنزيالت أو العروض 

الخاص���ة(. ويحق له���م بعد ذلك 
اس���تخدام نقاط ف���ورا للحصول 
على تخفيضات في أي من المحالت 

المشاركة.
 ويتم تسجيل الزبائن على الفور 
كأعضاء بمجرد إجراء عملية شراء 
ومسح هواتفهم المحمولة بواسطة 
جهاز خاص بوالء المس���تخدمين 

يوجد في المخازن نفسها. 
وس���يتمكن الزبائ���ن، في إطار 
الجديد، من كسب نقاط  البرنامج 
»كلوب أباريل« يمكنهم استخدامها 
على الفور واستردادها من خالل أي 
مشتريات جديدة في أي من محالت 

المالبس المشاركة.
 وج�دي���ر بال��ذك���ر أن ه�����ذه 
ه��ي المرة األول���ى التي يتم فيها 
اس���تخدام هذه التقنية الراقية في 

دولة اإلمارات.

العالمات التجارية
 في نادي »كلوب أباريل«

 Tommy  تومي هيلفيغر لألطفال ،Tommy Hilfiger  تومي هيلفيغر
إيروبوس�تال    ،Kenneth Cole ك�ول  كيني�ث   ،Hilfiger Kids
Aeropostale، آلدو  Aldo، أكسسوارات آلدو Aldo Accessories ، آن 
 ،Bench  بينش ،Basler  باسلر ،Bally  بالي ،AK Anne Klein  كالين
بيركينستوك  Birkenstock، بوكس بالس  Books Plus، كولد ستون 
 Charles and  تشارلز آند كيث ،Cold Stone Creamery  كرمييري
Keith، ديون Dune، فريدوم فيرنتشر  Freedom Furniture، جينزويست  
 ،Kenneth Cole Reaction كينيث كول رياكش�ن ،Jeanswest
إنغلوت  Inglot، موريسكي  Moreschi، موتيفي  Motivi، ناتشيراليزر 
Naturalizer، ناين ويست  Nine West، بيدرو  Pedro، شو استوديو 
Shoe Studio ، سكيتشرز  Skechers، سبرينغ  Spring، ستراندباغز  
Strandbags، تاتوم  Tatuum، تي إتش إم  THM، ذي أثليتس فووتس  
 ،Bossini  وبوس�يني ،Venezia  ڤينيس�يا ،The Athlete’s Foot

.Garage  وكاراج


