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بوتيكات جديدة لـ »روائع جنيڤ« وعالمات مميزة

 Geneve توفر ش���ركة روائع جني���ڤ
Novelities في الكويت مجموعة واس���عة 
من أرقى وأهم العالمات التجارية املرموقة 
من ساعات ومجوهرات وإكسسوارات على 
أنواعها والتي تتميز بنكهة خاصة تعكس 
عال���م املوضة واألزي���اء املعاصر، وروح 

الشباب الدائمة املتجددة.
وكشف ياسر صابوني مدير عام شركة 
»روائع جنيڤ« عن خطة توسعية تهدف الى 
افتتاح بوتيكات جديدة الى جانب استقدام 
عالمة جتارية مهمة ستتوافر منتجاتها في 
الكوي���ت قبل كل الدول العربية في الربع 

األول من العام املقبل.
حيث تتمتع »روائ���ع جنيڤ« بخبرة 
وحضور قوي ومميز في السوق الكويتية 
وحت���رص من خالل العالم���ات التجارية 
التي متثلها على تلبية احتياجات السوق 

ومختلف األذواق: نوفر منتجات: فندي، فالنتينو، ايغنر، ديور، 
شيروتي 1881، روشاس، سانت اونوريه، مونتانا، نينا ريتشي، 

روبيرتو كافالي، المبورغيني، بنتلي، بيار كاردان، سيلني.
وأضاف صابوني: نحن موجودون في معظم مراكز التسوق 
الكبرى واملهمة في الكويت م���ن خالل 16 بوتيكا تتمتع مبواقع 
مميزة وديكور راق وجذاب من دون إغفال خدمة الزبائن احملترفة 
التي توفر عبر فريق عمل خبير، ووضعنا خطة ننوي من خاللها 
افتتاح 8 بوتيكات جديدة في السنوات ال� 5 املقبلة بأسلوب متجر 

داخل متجر وبوتيكات مميزة.
وق���ال صابوني ان الس���وق الكويتية 
تتمتع بذوق خاص وممي���ز فيما يتعلق 
باجتاهات املوضة. الناس تتابع عن كثب 
وتبحث عن اجلديد أوال بأول، فالسوق هنا 
تعتبر من األسواق الريادية، ونحن نحرص 
على توفير اجلديد بالتزامن مع إطالقه في 
أوروبا وأميركا، كما ان القدرة الش���رائية 
ل���دى الكويتيني هي األعل���ى في املنطقة، 
األمر الذي يجعل منها سوقا جذابة ومهمة 

للكثير من العالمات التجارية.
كما نركز على التواصل اإلعالمي من خالل 
اإلعالنات والعروض الترويجية التي من 

شأنها أن تشجع املستهلك على الشراء.
وستتوافر في بوتيكاتنا تباعا مجموعة 
FENDI CRAZY CARATS، وذلك نهاية أكتوبر. 
 Valantino كم���ا أطلقنا مؤخرا مجموع���ة
 Dior وقريبا أيضا س���نضع مبتن���اول زبائننا مجموعة ،Rosier

.Mysterious
وأضاف: نعتقد ان الس���وق الكويتية ستظل جذابة وحاضنة 
ألرقى وأهم العالمات التجارية ودور األزياء واملجوهرات والساعات. 
وندع���و زبائننا في الكويت الى ترقب إط���الق منتجات من أهم 
العالمات التجارية املرتبطة بعالم املوضة في الس���وق الكويتية 
في الربع األول من عام 2011، وس���تكون الكويت الدولة العربية 

األولى التي حتتضن هذه العالمة.

مونتانا »فندي« من روائع جنيڤ سانت أونوريه

افتتاح الفرع الـ 9 من غلف مارت في الكويت والثاني في حولي

»الجوثن« تطلق منتجات كادوس الجديدة للعناية بالشعر

العميرة  أقام خالد حمود 
ومفل����ح محم����د الهيلع حفل 
استقبال وعشاء في ديوانهما 
العام على شرف صادق مطشر 
الزيادي وذلك مبناسبة زيارته 
للكوي����ت وتب����ادل احلضور 
االحادي����ث الودي����ة، متمنني 
استمرار مثل هذه اللقاءات ملا 
فيها من توطيد ألواصر القربى 
وامل����ودة بني الناس وش����كر 
الزيادي اصحاب الدعوة، مؤكدا 
عالقته الطيبة باجلميع واهمية 

التواصل ملا فيه اخلير.

يفتتح غل����ف مارت، سلس����لة املتاجر 
الشهيرة في الكويت، فرعه التاسع في البالد 
والثاني في منطقة حولي وذلك في الساعة 
10 صباح اليوم في مجمع برج السالم خلف 
محطة حريق حولي. س����يحضر االفتتاح 
سفير الهند أجاي مالهوترا بحضور سفير 

دولة نيبال مادوبان بي. بودان.
وفي مؤمتر صحافي إلعالن افتتاح الفرع 
اجلديد صرح مدير غلف مارت في البالد تي 
ايه رمييش بان الشعبية الكبيرة للماركة 
بني الزبائن وطلباتهم ملزيد من الراحة أدت 
الى افتتاح فرع ثان في حولي مما سيزود 
املتسوقني بفرصة فريدة من نوعها للتمتع 

بأفضل العروض اخلاصة.
خالل املؤمتر الصحاف����ي الذي حضره 
االدارة العليا لغلف مارت مارت من بينها 
فخرالدين كبير )املدير األعلى للمشتريات( 
وعرفان خان )املدير املتلي( وجوزير سيفي 
وسمير ش����يخ وعمران ش����يخ )من كبار 
املش����ترين(، أكد رمييش على التزام غلف 
مارت بخدمة زبائنه: »على مدار الس����نني، 
أدى الدعم والثقة الثابتني من عمالئنا الى 
التزام بتقدمي أفضل س����بل الراحة وجعل 
جتربة التسوق متعة في كل فرع من غلف 

مارت. فأي شيء يساعد في تخفيف ضغط 
التس����وق ويقربنا من زبائننا فهو مصدر 

أهمية كبيرة لنا«.
وأضاف مدير املتاجر قائال: »افتتاح الفرع 
الثاني في الكويت قائم على خططنا التوسعية 
االستراتيجية في البالد ونتيجة أيضا للطلب 

املستمر واالس����تجابة الرائعة لزبائننا في 
املنطقة. س����يكون وجود فرعني في نفس 

املنطقة أمرا مجديا بال شك لزبائننا«.
وقد وصف رمييش املس����احة الكبيرة 
للمكان واملمرات الواسعة املتوافرة في الفرع 
الثاني في حولي كتجربة تس����وق جديدة 
للمقيمني في املنطقة. صمم الفرع ش����ركة 
الدولية املتخصصة  هافلوك لالستشارات 
في تصميم املتاجر بش����كل يسمح للزبائن 

بالعثور على احتياجاتهم براحة شديدة.
يضيف مدير غلف مارت شارحا شعبية 
املاركة ان غلف مارت حرصت باستمرار على 
احلفاظ على منتجات ذات جودة وأس����عار 
مناسبة لتقدم أفضل العروض للزبائن: »لدينا 
مجموعة واسعة من املنتجات املتجددة مثل 
الفاكهة واخلضراوات الطازجة واألس����ماك 
واللحوم عالية اجلودة ومختلف املنتجات 
املجمدة واملعلبة كم����ا يوجد لدينا أطعمة 
عرقية من الهند وس����ريالنكا وبنغالديش 
والباكس����تان وال����دول العربية اضافة الى 
مستحضرات التجميل واملاركات املنزلية حتت 
سقف واحد. اننا نحضر منتجاتنا مباشرة 
من بالدها وبه����ذا نتمكن من تقدمي أفضل 

املنتجات بأفضل األسعار لزبائننا«.

تي ايه رمييش
ياسر صابوني

صادق الزيادي متوسطا احلضور في لقطة تذكارية

جانب من احلضور

الزميل محمد الدشيش متوسطا صادق الزيادي وخالد العميرة

تطلق شركة اجلوثن احدى شركات ماضي انترناشيونال 
حملتها الترويجية ملنتجات كادوس اجلديدة للعناية املميزة 
بالش���عر والتي تقدم تكنولوجيا االيون���ات الدقيقة القادرة 
على اعطاء الش���عر منافع فورية وطويلة االمد بالتزامن مع 
اطالقها في أوروبا، حيث ان النجاح الذي تالقيه هذه املنتجات 
في اخلارج أذهل املتخصصني االحترافيني في مجال العناية 
بالشعر، وكذلك مستهلكو هذه املواد، وذلك ألنها وفرت احللول 
الشاملة للصالونات وزبائنها، حيث انها تعمل بقوة جاذبية 
الشحنات املوجبة املكونة لهذه املنتجات للشحنات السالبة 
في املناطق التالفة من الش���عر، وذلك إلعادة بنائها من غير 
احلاجة لتحميل الش���عر مبكونات غير ضرورية. ان املميز 
في هذه التكنولوجيا انها تعمل بشكل فوري ودائم، حيث ان 
جميع املنتجات اجلديدة حتتوي على مركبات أمينية تعمل 
بانس���جام مثالي مع االيونات الدقيقة لكي تضيف لشعرك 
اللمع���ان والنعومة واحلماية، كم���ا ان التركيبة اجلديدة قد 
اختصت بتقدمي فاعلية طويلة االمد لتتألقي بش���عر حيوي 

وجميل بلونه وملمسه وملعانه.
ان منتجات كادوس اجلديدة للعناية بالشعر تقدم لك حلوال 
عالجية فاخرة واحترافية على ان تكوني قادرة على توفيرها 
واس���تخدامها في نفس الوقت، وصممت هذه املنتجات وفقا 
الحتياجات شعرك وللحلول املناسبة لها، حيث خصصت كل 
سلس���لة منتجات حلل مشكلة معينة لتتمكني من الوصول 
للنتيجة املرجوة وللحصول على الش���عر الذي طاملا حلمت 
به. كما عودتكم ش���ركة اجلوثن مبواكبة كل ما هو جديد في 
مجال التجميل االحترافي فإنها اليوم تفخر بأن تقدم للجمهور 

الكويتي العناية الكاملة للشعر، وانتظروا املزيد!

العميرة والهيلع 
يولمان للزيادي


