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»بيتك« يطرح 4 منتجات جديدة في مجال البطاقات

..ويكّرم منتخب الكويت للدراجات المائية 
الكويتي  التمويل  كرم بيت 
)بيتك( منتخب الكويت للدراجات 
املائية مبناس����بة حصوله على 
املركز الثاني في بطولة العالم 
الت����ي جرت مؤخ����را في والية 
اريزونا األميركية وتقديرا لهذا 
االجن����از الرياضي الكبير الذي 
رفع اسم الكويت عاليا في محفل 
رياضي مهم وبسواعد عدد من 
ابنائها حي����ث حصد الفريق 9 
ميدالي����ات ذهبية وع����ددا من 
امليدالي����ات البرونزي����ة، وعبر 
التكرمي عن حرص »بيتك« على 
تقدير الكفاءات الكويتية ومواكبة 
الت����ي يحققها ابناء  النجاحات 
الكويت ودعم انشطة املجتمع 
والتواصل مع مختلف شرائحه، 
وقد قام فريق العالقات العامة 
في ادارة التس����ويق والعالقات 
العامة في »بيتك« باس����تقبال 
اعضاء الفريق والبعثة املرافقة 
لدى عودتهم مهنئني ومثمنني هذا 
الف����وز الكبير ومتمنني للفريق 
دوام النجاح والفوز في مختلف 

البطوالت. 
من جانبه، اشاد رئيس النادي 
البحري الكويتي اللواء متقاعد 
فهد الفهد بالدعم املستمر الذي 
يقدمه »بيتك« خلدمة انش����طة 
النادي لشريحة الشباب، مؤكدا 
ان هذا الدور يعد منوذجا مثاليا 
الكويتي في  للقطاع اخل����اص 

تشجيعه لالجنازات الوطنية.

كش����ف نائب مدير ادارة البطاقات املصرفية في 
بيت التمويل الكويتي )بيتك( س����الم عبد الوهاب 
الدويسان، أن »بيتك« يستعد لطرح نحو 4 منتجات 
جديدة ومبتكرة ضمن اس����تراتيجيته فيما يتعلق 
بالبطاقات املصرفية، اس����تجابة لتطلعات العمالء 
مبختلف شرائحهم واهتماماتهم واستقطاب شرائح 
جديدة لتعزيز وتنمية احلصة السوقية، اضافة الى 

مواكبة تطورات السوق املتجددة.
وقال الدويسان في تصريح صحافي ان غالبية 
املنتجات اجلديدة التي ستطرح خالل الفترة املقبلة 
تستهدف فئة الشباب الدارسني في مختلف املؤسسات 
التعليمية داخل وخ����ارج الكويت، من خالل ابتكار 
آليات جديدة تساعدهم وأسرهم على تأمني املصروفات 
الالزمة على مدار املرحلة الدراسية لتعزيز قيم االدخار 

وافساح املجال أمام الدارسني لتركيز جهودهم على مواصلة التحصيل 
العلمي، في الوقت الذي تشكل فيه شريحة الشباب النسبة الكبرى بني 
عمالء البنوك واالكثر وعيا باملنتجات املصرفية املختلفة.وأكد أن حصة 
»بيتك« من س����وق البطاقات املصرفية في تزايد مستمر بفضل جهود 
التطوير املتواصلة التي تأخذ بعني االعتبار احتياجات وتطلعات شرائح 

املجتمع كافة، واحلرص على ابتكار منتجات جديدة، 
وخطط التسويق احملترفة على مدار العام، اضافة الى 
استخدام »بيتك« أحدث التقنيات املصرفية وأكثرها 
أمانا وسرية السيما أن »بيتك« كان أول بنك محلي 
يدخل نظام البطاقات الذكية وجنح في حتويل جميع 
بطاقاته الى نظام »CHIP CARD«، جميعها أفضليات 
جعلت بطاقات »بيتك« بني االكثر قبوال مبا يساهم 
في توسيع حصتنا السوقية بشكل مستمر واالرتقاء 
مبستوى االداء عموما.وأشار في هذا الصدد الى أن 
»بيتك« عادة ما يستبق مبادراته في طرح منتجات 
وخدمات جديدة، بإعداد الدراسات الالزمة واملستوفاة 
على السوق عموما والشرائح التي يستهدفها املنتج 
اجلديد خصوصا، باالضافة الى استطالع آراء ورغبات 
العمالء بصفة مس����تمرة للوقوف على احتياجات 
املستفيدين وتقدمي منتجات مضافة للسوق، االمر الذي يشكل مواطن 
الق����وة لدى تس����ويق منتجاتنا.ولفت الى أن املنتجات التي س����بق ان 
طرحه����ا »بيتك« في البطاقات املصرفية املتنوعة، القت اقباال جيدا من 
قبل العمالء املستهدفني، مشيرا في هذا الصدد الى النجاح الذي حققته 

بطاقة االسرة التي تعتبر االولى من نوعها في الكويت.

فريق العالقات العامة بـ»بيتك« يتوسط أبطال العالم وجانب من تكرمي احد الالعبني

كأحدث صرح للمنازل في الكويت

»يوسف أحمد الغانم وأوالده« تكشف الستار عن »دار الغانم«

أطلقت مجموعة شركات يوسف 
أحمد الغامن وأوالده، صرحا جديدا في 
الكويت »دار الغامن«، وهو عبارة عن 
صالة عرض متكاملة صممت خصيصا 
الثراء جترب���ة العمالء وتوفير كل 
الغامن  احتياجاتهم، وتأتي مبادرة 
في هذا السياق استجابة لنمو الطلب 
املتزايد على منتجات عصرية ذات 
جودة عالية تتميز باألناقة املميزة 
وتتوافر جميعها ف���ي مكان واحد 
عري���ق وكفيل بأن يوف���ر للعمالء 

الوقت واجلهد في آن واحد.
وتقع »دار الغ���امن« في منطقة 
الشويخ الصناعية الى جانب كراجات 
الغامن، ومييز موقعها شعارها وهو 
الطاحونة الهوائية األولى من نوعها 
في الكويت، وهي تقدم مفهوما فريدا 

من نوع���ه عبر 4 وحدات تكمل كل 
واحدة منها األخ���رى، وهي: »هوم 
اند جاردن«، »رفلكش���نز«، »مركز 
الغامن للبن���اء« و»أفكار«، وكل من 
هذه الوحدات، يقدم منتجات نوعية 
لبناء أو تصميم املنازل تالئم احلياة 
الى  العصرية ومتطلباتها، يضاف 
ذلك توفير خدمات التصميم، حتويل 
األذواق الفردية في تصاميم وتزيني 
املنازل إلى حقيقة ملموسة كما تتيح 
إمكانية التقسيط لعمالئها. وبذلك 
تش���كل »دار الغامن« منصة تسمح 
للعمالء ببناء من���ازل أحالمهم من 
دون أن يتكب���دوا عناء االنتقال من 
مكان إلى آخر، فكل متطلباتهم متاحة 
حتت سقف واحد وهي متنوعة بحيث 
تناسب األذواق املختلفة، ويتولى 

فريق عمل محترف استقبال العمالء 
والعمل على مباشرة متطلباتهم وفق 

مهنية عالية.
تقدم وح���دة »هوم اند جاردن« 
ف���ي دار الغامن باقة م���ن املنتجات 
واملتطلبات الالزمة لتزين داخل املنزل 
أو خارجه من حدائق وغيرها عبر 
ما تقدمه من إكسسوارات متنوعة 
ومفروشات للحدائق باإلضافة الى 
النباتات، كما تعرض آخر املبتكرات في 
تصاميم املطابخ، احلمامات باإلضافة 
الى ورق اجلدران واألصباغ ما يجعل 
منها مقصدا مريحا وجميال للحصول 
على تنوع غني من املنتجات وفق 
أس���عار مدروسة وتناسب مختلف 

اإلمكانيات املادية.
أما »رفلكشنز«، فهي صالة العرض 

الرائدة ف���ي الكويت حيث تعرض 
أكثر م���ن 50 تصميم���ا للحمامات 
العريقة واكسسواراتها  األوروبية 
من بالط وخالطات وغيرها الكثير 

من املعروضات القيمة.
الثالثة  الوحدة  الى   وباالنتقال 
ف���ي »دار الغامن« وهي وحدة مركز 
البناء التي تعتبر مقصدا للمحترفني 
الباحثني عن مواد وأدوات متخصصة 

للبناء وفق أفضل األسعار.
 أما الوحدة الرابعة وهي األكثر 
ابتكارا وحتمل اس���م »أفكار« فهي 
عبارة عن مركز للمش���اريع يقدم 
خدمات التصاميم، التركيب واخلبرات 
وأيضا االستشارات من قبل فريق 
محترف. وتقدم »أفكار« مجموعة من 
املنتجات الضرورية للبناء تراوح 

بني الفوالذ، املواد العازلة، الطابوق 
وصوال إلى وحدات التكييف واملصاعد 
وأيضا تصامي���م متكاملة للمنازل 
واللمسات النهائية عليها من إضاءة، 
أث���اث وغيرها الكثي���ر.. ف�»أفكار« 
قد صممت لك���ي تقدم حلوال بناءة 
ومتكاملة ملالكي املنازل مبا توفره من 
غنى في املنتجات يجعلهم في غنى 

عن البحث في أي مكان آخر. 
وبهذه املناسبة، قال مدير إدارة 
قطاع البناء في الغامن، غاري هاتشر 
في معرض تعليقه حول »دار الغامن«: 
»إننا نفخر بإطالق اخر االبتكارات 
في الكويت التي تقدم حلوال عملية 
للبناء واملنازل على حد سواء.. وتأتي 
مبادرتنا في افتت���اح »دار الغامن« 
لتدعم صناع���ة البناء املتنامية في 

الكويت ولتسهيل مهمة الباحثني عن 
التمييز في بناء وتزيني منازلهم حيث 
تلبي »دار الغامن« كافة متطلباتهم 

سواء للبناء أو للتزيني«.
 وأض���اف: »ان دار الغامن توفر 
احللول واألفكار املبتكرة ويشرفنا 
أن نكون سباقني في إطالق مفهوم 
فريد من نوعه ومبتكر يتماشى مع 
خبرات وسمعة الغامن العريقة في 
الكويتي، والتي متتد على  السوق 

نحو 75 عاما من الزمن«.
الى اإليقاع  واوضح: »بالنظ���ر 
الس���ريع ال���ذي يعيش���ه املجتمع 
الكويتي اليوم باالجتاه العاملي في 
هذا االطار، فاننا على ثقة بأن »دار 
الغامن« كوحدة متكاملة من احللول، 
ستلبي كل االحتياجات وفق معيارين 

الوقت  أساسيني اال وهما اختصار 
واجلهد في آن واحد«.

ان »دار الغامن« كفيلة بأن جتعل 
من عملية بناء املنزل مهمة س���هلة 
وممتعة للنساء والرجال على حد 
سواء، حيث صممت لتقدمي احللول 
املرنة الى عمالئها وميكن الوصول 
اليها بيس���ر وسهولة عبر شعارها 
»الطاحون���ة الهوائي���ة« ال���ذي مت 
تركيزه أمام صالة عرضها الكائنة 

في الشويخ.
ان إط���الق »دار الغامن« كمركز 
تسوق متكامل وفق أسعار معقولة 
وجودة عالية في املنتجات املعروضة 
الى خب���رات فريق عمل  باالضافة 
محترف، بال شك سوف حتقق رغبة 

العمالء. 

سالم الدويسان


