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جمال احلناوي في لقطة تذكارية مع موظفي اإلدارة

احلناوي مع عدد من موظفي وموظفات »ستاركو«.. ولقطة للذكرى

جمال احلناوي والسيد أشرف مع عدد من املوظفني

أقامت شركة ستاركو 
إفطار في  العاملية حفل 
فندق هوليداي إن وذلك 
بحضور املدير التنفيذي 
والشريك جمال احلناوي 
حيث استمتع احلضور 
وتبادل���وا  باألج���واء 

األحاديث الودية.

إفطار »ستاركو« جمع اإلداريين والموظفين في »هوليداي إن«

جانب من احلضور املدير العام جمال احلناوي ومدير التسويق تامر الكردي

العيد أحلى في منتجع 
صحارى كويت

العيد أحلى في منتجع صحارى كويت الكائن 
على الدائري السادس قرب نادي الصيد والفروسية، 
حيث الفخامة والراحة واخلصوصية خالل إقامة 
الضيوف بالڤيالت الفخمة واستمتاعهم بتسهيالت 
)مالعب الغولف، التنس، االس���كواش، املسابح 
املغطاة واملكشوفة، النادي الصحي والسبا(، إضافة 
الى أش���هى املأكوالت الغربية والشرق أوسطية 
واخلليجية والتي يت���م تقدميها خالل وجبتي 
الغداء والعشاء مبرافقة الفرقة الغنائية املوسيقية 

احللبية لألغاني واملوشحات والقدود.

عبير السميط تفتتح الفرع السابع لـ »ماكس« في الكويت

أزياء تناسب مختلف األذواق واألعمار في »ماكس«

»الندمارك« تفتتح سابع فروع »ماكس« في الكويت
احتفاء بعيد الفطر الس����عيد، 
افتتحت »ماكس« فرعها الس����ابع 
في منطقة اجلهراء، وذلك بحضور 
عبير عبداهلل السميط وعدد من 
كبار مديري املجموعة في الكويت. 
وبذلك يصل عدد متاجر »ماكس« 
الى 115 متجرا، لتعزز هذه العالمة 
التجارية الرائدة في عالم جتارة 
التجزئ����ة، حضورها القوي الذي 
حتظى به في كل من اخلليج وتركيا 
ومصر واألردن والهند. ويقع الفرع 
اجلديد ضمن مجم����ع صحاري � 
امليزانني وميتد على مساحة أكثر 

من 2030 مترا مربعا.
املناس����بة، قال سيبل  وبهذه 
باس����و، مدير العمليات التنفيذي 
ملجموعة الندم����ارك في الكويت: 
»يقوم جناحنا على مفهوم أساسي، 
هو تقدمي أحدث صيحات املوضة 
ذات اجل����ودة العالية وبأس����عار 
مناسبة. ولطاملا كانت ماكس حتظى 
مبكانة خاصة ف����ي الكويت، مما 
يعكس متيز عمالئن����ا في كل ما 
يخص املوضة العصرية. ونحن 
حريصون على اجلمع بني األناقة 
واجل����ودة العالي����ة لنس����تقطب 
شريحة واسعة من العمالء، الذين 
اعتادوا على ان يجدوا لدينا كل ما 
يرضي أذواقهم وبأسعار مناسبة 

للجميع«.
افتتاح  وأضاف باسو: »يأتي 
الفرع املستقل اجلديد في إطار خطة 
التوسع التي تعمل  عليها مجموعة 
الندمارك، والتي تهدف الى تقدمي 
كل ما هو جديد في املنطقة، وايضا 
زيادة عدد عالماتنا التجارية مبا 
يضمن لنا ارضاء جميع عمالئنا«. 
وتابع قائال: »بنهاية العام احلالي، 
سيصل عدد فروع ماكس الى 115 
فرعا على مستوى الشرق األوسط 
واالس����واق اجلدي����دة. وس����وف 
نستكمل توسعاتنا في السنوات 

القادمة لكي نستمر في تقدمي أعلى 
مستوى للخدمة جلميع عمالئنا 
وبكل طريقة ممكنة«. ولطاملا حاز 
مفهوم ماكس حول تقدمي األفضل 
بأسعار مناسبة على رضا العمالء 
من عشاق املوضة ومن املتوقع ان 
يزداد الطلب على منتجات »ماكس« 
في املنطقة لسنوات عديدة مقبلة. 
وحترص ماكس في كل موسم على 
تقدمي احدث صيح����ات للموضة 
العصري����ة من خالل تش����كيالت 
فريدة من التصاميم واألقمش����ة، 
وخاصة في مناسبات متميزة مثل 

عيد الفطر السعيد.
وكانت الندمارك قد افتتحت أول 
متاجر ماكس في الشرق األوسط 
في عام 2004، ويصل عدد متاجرها 
اليوم إل����ى 115 متجرا في منطقة 
الش����رق األوسط والهند ومناطق 

أخرى.


