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لميس بالل
»بوتري بارن« هو فرع من شركة وليامز سونوما وأحد 
املصادر الرئيسية لألثاث املنزلي املريح واألنيق. وتشمل فئات 
املنتجات الرئيسية: األثاث والبياضات ولوازم احلمام والسجاد 
واالكسسوارات ولوازم الديكور واإلضاءة. وتقريبا فإن جميع 
منتجات املعرض مصممة للمنازل وهي حصرية في املتاجر أو 
من خالل الكتالوج أو على املوقع اإللكتروني. ويدير »بوتري 
بارن« 199 محال في الوالي���ات املتحدة وبورتوريكو وكندا 

وموقعه الرئيسي في سان فرانسيسكو � كاليفورنيا.
ومن الواليات املتحدة للكويت وبحضور الرئيس التنفيذي 
لشركة »وليامز سونوما« لورا ألبر ورئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة »محمد حمود الشايع« محمد الشايع افتتحت 
ش���ركة محمد حمود الشايع معرض »بوتري بارن« لألثاث 
املنزلي الراقي في األڤنيوز بحض���ور إعالمي غفير وفريق 
عمل شركة الش���ايع والذي هتف باسم بوتري بارن ليردد 
الصدى ويصبح اس���م بوتري بارن اغني���ة للموظفني من 

مكان االفتتاح.
تعتبر بوتري بارن إحدى العالمات التجارية األميركية 
األشهر في قطاع املفروشات واألثاث املنزلي التابعة لشركة 

وليامز سونوما. 
وبهذه املناس���بة قالت لورا ألبر: »إننا س���عداء بافتتاح 
معرض »بوتري بارن« في الكوي���ت بعد االنطالق الناجح 
الذي حققه في دبي، ونتطلع إلى مزيد من التوسع في منطقة 
الشرق األوسط ملا حتمله من فرص جتارية مميزة وخاصة 

في قطاع األثاث املنزل���ي. ونعد زبائننا في الكويت بتقدمي 
جتربة تس���وق مميزة مماثلة لتجربة التسوق في »بوتري 

بارن« � الواليات املتحدة األميركية«.
وبدوره قال محمد الش���ايع: »ان افتتاح معرض »بوتري 
بارن« في الكويت يأتي تلبي���ة للطلب املتزايد على األثاث 
املنزلي املتميز والراقي في الكويت ومنطقة الشرق األوسط، 
ويعتبر »بوتري بارن« من العالمات التجارية املفضلة لألثاث 
املنزلي في الواليات املتحدة األميركية، ونحن على ثقة بأن 
زبائننا سيس���رون مبا يقدمه مع���رض »بوتري بارن« من 

تصاميم عصرية ترقى إلى تطلعاتهم«.
يذك���ر أن »بوتري بارن« يعتبر من أرقى معارض األثاث 
املنزلي في الواليات املتحدة االميركية، ولقد أنشئ على مبدأ 
أن األثاث املنزلي األفضل هو الذي يعتمد أس���لوب الراحة، 
واجلودة، واألناقة والقيمة املضافة في آن واحد. ويش���غل 
معرض »بوتري بارن« اجلديد في الكويت مساحة 1600 متر 

مربع ويقع في املرحلة األولى من مجمع األڤنيوز.
ويقدم مع���رض »بوتري بارن« جتربة تس���وق جديدة 
وممتعة من خالل توفير مجموعة واسعة من األثاث املنزلي 
الراقي كأثاث غرف املعيشة، والطعام، والنوم واكسسواراتها 
املميزة، وأيضا مستلزمات املساحات اخلارجية، واإلضاءة 
والسجاد وأواني املائدة والشموع املتوافرة في جميع أرجاء 
املعرض. إضافة إلى استديو خاص للتصاميم والديكورات 
الداخلية من أجل تقدمي االستشارات للزبائن من قبل فريق 

من املتخصصني.

تجربة تسوق مماثلة لتجربة التسوق في »بوتري بارن« الواليات المتحدة األميركية

 )انور الكندري(محمد الشايع ولورا ألبر يفتتحان معرض »بوتري بارن« لالثاث املنزلي في »األڤنيوز«

محمد الشايع ولورا ألبر وفريق عمل »بوتري بارن« اثناء االفتتاح

جولة لالطالع على املعروضات

ارقى انواع املفروشات االميركية في »بوتري بارن«

اثاث متميز وتشكيلة متنوعة من ارقى التصاميم حتف وهدايا ترضي جميع األذواق

مزايا التسوق لدى 
معرض »بوتري بارن«

يتواجد باحملل في كل من الطابقني استديو 
خاص للتصاميم والديكور الداخلي وهو مقصد 
للزبائن من أجل احلصول على االستشارات 
املقدمة من خ���الل موظفينا املتخصصني مع 
إمكانية احلصول على البطاقات التي تشمل 
عينات من األقمش�������ة، اخلش���ب، اجلل��ود، 
القياس���ات واألل���وان املتوافرة واللمس���ات 
النهائية التي حتم���ل جميعها عالمة بوتري 

بارن املميزة.
بوتري بارن لهدايا الزف����اف والئحة الهدايا: 
حيث ميكن للزبائ������ن حتديد موعد مع أحد 
موظفينا املتخصصني ملساعدتهم عل�����ى تنسيق 
وإعداد الئحة الهداي���ا. وتتوافر أيضا خدمة 

تغليف الهدايا مجانا.
بطاقات هدايا بوتري بارن متوافرة بالقيمة 

التي تناسب الزبائن.
أنش���طة احمل����ل اخلاص�������ة بالتصميم: 
لكل من ينشد اإلبداع، يرجى االتصال باحملل 
للتأك�������د من حجز   ،)3700-2223-965+(
األوقات املناسبة لل���دورات حيث ان األماكن 

محدودة.
www. املوقع اإللكت��رون���ي: زيارة املوقع

potterybarn.me للحص���ول على معلومات حول 
مواقع محالتنا، وساع���ات العمل، واخلدم��ات 
التي يقدمه������ا والكتالوج���ات املوس���مي��ة 

احلالي��ة.

افتتاح مميز لمعرض األثاث المنزلي األميركي 
الشهير »بوتري بارن« في األڤنيوز
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.. وتصاميم رائعة لألثاث في »بوتري بارن لألطفال« بـ »األڤنيوز«
لميس بالل

التنفيذي لش���ركة  الرئيس  بحضور 
»وليامز س���ونوما« ل���ورا ألبر ورئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة الشايع 
محمد الشايع افتتحت شركة محمد حمود 
الشايع معرض »بوتري بارن لألطفال« 
في األڤنيوز، العالمة التجارية األميركية 
الرائدة في أثاث األطفال، على مساحة 750 
مترا مربعا في الطابق األرضي في املرحلة 

األولى من املجمع. 
وبهذه املناسبة قالت لورا ألبر: »كوني 
رافقت تأس���يس وانطالق »بوتري بارن 
لألطفال« من���ذ عام 1999 ف���ي الواليات 
املتحدة األميركية، فأن���ا اليوم في غاية 
السعادة بوصول هذه العالمة التجارية 
إلى الكوي���ت خصوصا بع���د االنطالقة 
الناجحة في دبي. ونتطلع إلى نقل خبرتنا 
العريقة في »بوتري بارن لألطفال« إلى 
العائالت في الكويت ومساعدتهم في خلق 
تصاميم لغرف النوم واملساحات اخلاصة 

بأطفالهم«.
من جانبه قال محمد الش���ايع: »نحن 
س���عداء بتقدمي هذه العالم���ة التجارية 

اجلديدة التي ترقى إلى التوجه العصري 
اجلديد لألثاث اخل���اص بغرف األطفال 
وتقدميها إلى العائالت في سوق الكويت 
من خالل معرض »بوتري بارن لألطفال« 
الذي يحت���ل املرتبة األولى في أميركا ملا 
له من خبرة في تق���دمي أفكار وتصاميم 
مبتكرة، باإلضافة إلى اخلدمة والنوعية 

التي ستليق بزبائننا في الكويت«.
يوفر معرض »بوتري بارن لألطفال« 
فرصة تسوق ممتعة لألهل مليئة بإبداعات 
وتصاميم مبتكرة ومميزة خاصة لغرف 
احلضانة، النوم، أماكن اللعب، باإلضافة إلى 
منتجات فريدة مصممة خصيصا لألطفال. 
وتتنوع املنتجات املتوافرة في »بوتري 
بارن لألطفال« في الكويت لتش���مل قطع 
األثاث، البياضات، االكسسوارات، مفروشات 
للدراسة، وستائر النوافذ وكماليات الزينة 
من إضاءة، سجاد، ألعاب كالسيكية وكذلك 
مستلزمات غرف األطفال وأنواع مختلفة من 
احلقائب. ويشرف على املعرض فريق من 
املوظفني املؤهلني املتدربني لتقدمي النصح 
للزبائن في التوصل إلى تصاميم تناسب 

)أنور الكندري(محمد الشايع ولورا ألبر وامير افكامي امام معرض »بوتري بارن لالطفال«أسلوب احلياة اليومية ألطفالهم.

غرفة نوم رائعة من »بوتري بارن لألطفال« 

.. واسّرة املواليد عالم آخر من اجلمال

فريق عمل »بوتري بارن لالطفال« في استقبال زوار املعرض

.. وفي غرفة نورالشايع والبر يتفقدان احد االقسام

الشايع وألبر في احد اقسام املعرض

مزايا التسوق لدى معرض
»بوتري بارن لألطفال«

نبذة عن »بوتري بارن لألطفال«

< تس����جيل الئحة الهدايا: حيث ميكن للزبائن 
حتديد موعد مع أحد موظفينا املتخصصني ملساعدتهم 
على إعداد الئحة الهدايا. وتتوافر أيضا خدمة تغليف 

الهدايا مجانا.
< بطاقات هدايا »بوتري بارن لألطفال« متوافرة 

بالقيمة التي تناسب الزبائن.
< ينفرد معرض »بوتري بارن لألطفال« بإضفاء 
الطابع الشخصي عبر حفر/ تطريز األحرف واألسماء 

اخلاصة بالزبائن على مشترياتهم عند الطلب.
< أنشطة احملل اإلضافية: وهي موجهة لألهل 
واألطفال جلعل التسوق جتربة غنية وسهلة وتشتمل 

على ناد للكتاب وقراءة القصص والغناء.
 < انش����طة احملل اخلاصة بالتصميم: لكل من 
ينشد اإلبداع، يرجى االتصال باحملل )+965 2223 
3733( للتأكد من حجز األوقات املناسبة للدورات 

حيث ان األماكن محدودة.
< املوق���ع اإللكترون���ي: زي���ارة املوق���ع

www.potterybarnkids.me للحصول على معلومات 
حول مواقع محالت بوتري بارن، وساعات العمل، 

واخلدمات واملنتجات التي يقدمها احملل.

 »بوتري بارن لألطفال« هو فرع من ش���ركة 
ويليامز سونوما. انطلق في يناير 1999 وسرعان 
م���ا أصبح رائدا في مجال املفروش���ات واألثاث 
املنزلي لألطفال. ويش���مل املنتجات الرئيسية 
كاألث���اث والف���راش ولوازم احلمام والس���جاد 
واالكسس���وارات والديكور. وهو يقدم تصاميم 
حصري���ة ومعاصرة لغرف نوم األطفال وغرف 
اللعب. ويدير بوتري بارن لألطفال 87 محال في 
الواليات املتحدة وكندا. وموقعه الرئيس���ي في 

سان فرنسيسكو � كاليفورنيا.

تجربة تسوق مماثلة لتجربة التسوق في »بوتري بارن« الواليات المتحدة األميركية


