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لقطة جماعية لعدد من املكرمني وبعض موظفي »بيتك«

لقطة جماعية تضم جانبا من فريق الفحص الفنيتوزيع املثلجات أثناء الزيارة

»الوطني« يستعرض مزايا حساب الشباب
لطلبة كلية العلوم اإلدارية

»برو ديزاين« تطلق أول معرض لألثاث الفاخر في الكويت
املجموعة احليوية والطبيعية املستوحاة من كنزو جعلت 
منها عالمة جتاري����ة فاخرة لالثاث املنزلي املثالي لعرضه 
في س����وق الكويت. واضاف: ان النمو الس����ريع والتوسع 
من جانب مجموعة برو ديزاين يعود الى توزيع املاركات 
العاملية الفاخرة واملستوى الرفيع للخدمات املقدمة، مشيرا 
الى ان كنزو ميزون تنس����جم بطبيعة احلال مع عروضنا 
ويعزز قدرته����ا على احلفاظ على مكانتها كواحدة من اهم 
مقدم����ي اخلدمات املتعلقة بتصميم االثاث الفخم التصميم 
في البالد. ومنذ انشائها في عام 2007 شهدت مجموعة برو 
ديزاين منوا متسارعا لتصبح بذلك واحدة من ابرز الشركات 
املوزع����ة ملجموعة التصاميم الفاخرة ف����ي البالد، وتقدمي 
اخلدم����ات واملنتجات في قطاعات متع����ددة مثل التصميم 
الداخلي واملقاوالت والتوريد وادارة املش����اريع والتجزئة 

االستهالكية.
وتوفر مجموعة برو ديزاين محفظة رائعة من املاركات 
العاملي����ة الفاخرة مبا في ذلك روش بوبي����ز وفيندي كازا 

ومنوتي وباكستر وامو ومؤخرا كنزو ميزون.

الزياء النساء والرجال، وانتاج العطور ذات الشهرة العاملية 
وتقدمي خطوط العناية بالبش����رة، كنزو متزج بني خبرة 
تاكادا في توفير منتجات فرنسية عالية اجلودة مع صفاء 
املواضيع الشرقية خللق بيئة املنزل الذي يجمع بني اجواء 
انيقة وعصرية خللق االنسجام. وفي معرض تعليقه على 
االتفاق اجلديد الذي ابرم بني الطرفني، قال املدير الش����ريك 
في مجموعة برو ديزاين مشاري معرفي ان هذه الشراكة مع 
كنزو تعد فرصة ممتازة لتعزيز وجودنا في سوق املنتجات 
الفاخرة في الكويت، فضال عن اضافة مجموعة واسعة من 
املاركات العاملية الفاخرة واملنتجات الرئيسية، مضيفا ان 

وقعت مصممة العالمة التجارية للمفروش����ات املنزلية 
الفرنسية الفاخرة كنزو تاكادا واملعروفة بكنزو ميزون اتفاقا 
مع مجموعة برو ديزاين بتعيينها موزعا حصريا جديدا في 
الكويت. وقد اعلنت برو ديزاين التي تعد واحدة من اكبر 
جتار التجزئة الرئيسية لالثاث املنزلي الفاخر في الكويت 
انه بعد توقيع االتفاق سيتم اطالق اول معرض كنزو في 
صال����ة عرض االثاث املنزلي الفاخر في التالل مول الكائنة 
في الش����ويخ. ويقع هذا املجمع التجاري في قلب املنطقة 
التجارية في الشويخ، والذي يضم عددا من افخم العالمات 
التجارية، مما يجعل منه مكانا مالئما الطالق اول معرض 
لكنزو ميزون في الكويت، وسيكون افتتاح صالة العرض 
فرصة سانحة لعرض مزيد من احدث املجموعات في كنزو 
ميزون مثل نيشو وديزاين، حيث ان كنزو تطور املواضيع 
التي وج����دت داخل العلوم الصينية القدمية من قبيل فنغ 
شوي والفن الصيني. واطلقت كنزو التي تعتبر من بنات 
افكار كنزو تاكادا في عام 1992 بعد ان حققت تاكادا بالفعل 
اكثر من 30 عاما من املشاريع الناجحة، مثل مجموعة تصاميم 

وقد دأب الوطني على توفير كل 
ما هو جديد وفريد من العروض 
املغري���ة التي تلب���ي متطلبات 
الشباب وأسلوب حياتهم، ونأمل 
ان يستمتع عمالء حساب الشباب 
بكل ما نقدم���ه لهم من عروض 

وخصومات متيزهم عن الشرائح 
االجتماعية االخرى.

بالذكر ان حس���اب  واجلدير 
الشباب الوطني يتميز بعروضه 
ومنتجات���ه املبتك���رة واملع���دة 
خصيصا لتلبية احتياجات عمالئه 

من طلبة اجلامعات واملعاهد العليا 
ممن تتراوح أعمارهم بني 17 و23 

عاما.
ويواصل حس���اب الش���باب 
حملته الترويجي���ة الهادفة الى 
تشجيع ومكافأة السلوك االدخاري 

في صفوف الطلبة الش���باب من 
خالل سحوباته الشهرية وربع 
السنوية التي حتمل العديد من 
الذين  القيم���ة لعمالئه  املكافآت 
يحتفظون بأعلى أرصدة ادخارية 

في حساباتهم.

قام بنك الكويت الوطني بزيارة 
الى كلية العلوم االدارية في جامعة 
الكويت، طرح خاللها آخر العروض 
احلصرية واملزايا اخلاصة التي 
يقدمها حساب الشباب من الوطني 

لطلبة اجلامعات.
وقالت مسؤولة حساب الشباب 
في بن���ك الكويت الوطني جنالء 
املاجد ان »الوطني حريص دوما 
على االهتم���ام بطلبة اجلامعات 
وتأم���ني كل احتياجاتهم، وتأتي 
زيارتنا الى كلية العلوم االدارية 
في جامعة الكويت للتواصل مع 
هوالء الطلبة وتش���جيعهم على 
االدخار والتوفير، وهو ما يؤمنه 
لهم حساب الشباب من الوطني 
الذي يتميز بعروضه وحسوماته 

احلصرية«.
وأضاف���ت املاج���د: من خالل 
زيارتنا هذه، ملسنا حماسا وإقباال 
كبيرين من قبل الطالب، وشعرنا 
بان هذا ما تتطلع اليه فئة الشباب، 

كموزع حصري في الكويت لماركة »كنزو ميزون«

»الزياني ومزاراتي« تقّدم خدمة الفحص 
الشامل المجاني لعمالء »مزاراتي«

»جاسم للنقليات والمناولة« تنّظم يومًا 
مفتوحًا للموظفين

في مبادرة غير مسبوقة في قطاع السيارات في 
الكويت، شركة الزياني ومزاراتي وكعادتهما في 
االهتمام الدائم واحلصري بعمالئهما من النخبة، 
منحا مالك سيارات مزاراتي فحصا شامال ومجانيا 
لس���ياراتهم التي حتمل عالمة الفخامة واجلودة 
»مزاراتي«، من خ���الل تواجد فريق فني وتقني 
متخصص ومدرب وحتت إش���راف فيتو كابوتو 
)مدير خدمات الش���رق األوس���ط(، الذي حضر 
خصيصا من إيطاليا إل���ى الكويت حلضور هذا 

احلدث املميز.
لقد أتيحت الفرصة لعمالء مزاراتي للتواصل 
املباش���ر مع الفريق التقني من مزاراتي لالطالع 
ومناقشة أداء سياراتهم وليعبروا عن مدى االرتياح 

الذي تلمسوه من خالل تلك اخلدمة املميزة واملقدمة 
من الشركة، استغرق الفحص املجاني الشامل حوالي 
الس���اعتني )كحد أقصى(، خاللهما قامت مزارتي 
والزياني بتنظيم أنشطة مثيرة لعمالء مزاراتي 
حيث مرت الساعات وكأنها دقائق، وعند االنتهاء 
من فحص الس���يارة حصل كل عميل على تقرير 
شامل وتفصيلي عن حالة سيارته باإلضافة الى 
تقدير اإلصالحات املقترحة لها في حال وجدت. 
ويأتي هذا النشاط الناجح � بكل املقاييس � حرصا 
من الزياني ومزاراتي على توفير اخلدمات األفضل 
ملا بع���د البيع لزبائنها، ولتقترن اخلدمة املميزة 
باس���م عريق يوفر سيارات فخمة ومميزة شكال 

ومضمونا.

قامت شركة جاسم للنقليات واملناولة بتنظيم 
يوم خاص ملوظفيها، وقد حضر هذا احلدث الذي 
أقيم حتت عنوان »بناء املستقبل« أكثر من 200 
موظف، حيث مت اختيار هذا العنوان ليتماشى مع 

ما يقوم به موظفو الشركة وإداراتها.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
اندرياس موهر: »في سبيل حتقيق أهدافنا، يتطلب 
األمر العمل بروح الفري���ق الواحد وبالتالي فإن 
الهدف األساس���ي من اقامة هذا اليوم للموظفني 
هو نقل تلك الرس���الة، كما أردنا أيضا االحتفال 
بنجاحاتنا واالعتراف بجهود أولئك الذين حتققت 
على أيديهم الكثير من االجنازات، حيث كان يوما 

رائعا استمتع به جميع املشاركني«.
بدوره، ذكر املدير العام للعمليات واالستراتيجية 
ومنظم احلدث سيمون بيرس���ون أن مناسبات 
كهذه تعد عنصرا حاس���ما الستراتيجية شركة 
جاس���م للنقليات واملناولة، وأضاف: »في كثير 
من األحيان ال حتظى أهمية التواصل والتشاور 
والتفاهم والتوافق بني املوظفني وربطها بأهداف 
الشركة بالقدر الكافي من التقدير من قبل الشركات 
مما قد يشكل تأثيرا سلبيا على مصاحلها، ومبا ان 
موظفي الشركة هم من يقومون في الواقع بتقدمي 
اخلدمات لعمالئنا الكرام فإن تقديرهم، واحترامهم 

والتعامل معهم من أولوياتنا«.

»بيتك« يكّرم أفضل 10 مشاريع صغيرة 
من بين 100 جهة مشاركة في ملتقى »بصمتي كويتية«

ك����رم بيت التموي����ل الكويتي 
)بيتك( أفضل 10 مشاريع صغيرة 
تعتبر األكث����ر متيزا من قبل فئة 
الش����باب والفتيات املشاركني في 
املعرض املقام على هامش امللتقى 
الوطني الثاني للمشاريع الصغيرة 
»بصمتي كويتية«الذي اختتم أعماله 
مؤخرا بش����راكة استراتيجية من 
»بيتك« للعام الثاني على التوالي.  
وتؤكد هذه املب����ادرة من »بيتك« 
دوره في دعم شريحة الشباب بأكثر 
من شكل ومناسبة، حيث يحرص 
على املساهمة في إجناح هذا امللتقى، 
وقد ش����اركت فيه هذا العام 100 
جهة بإدارة ومسؤولية قدرات شابة 
كويتية، وخصص »بيتك« جوائز 
ألفضل أساليب العرض والتسويق 
واهم االبتكارات وكذلك أفضل ركن 
تسويقي من حيث التصميم. ومتيز 
امللتقى بتنوع مجاالت املش����اريع 
الصغيرة فش����ملت مجال األغذية 
مبختل����ف أصنافه����ا باإلضاف����ة 
الفوتوغرافي واألزياء  للتصوير 
واإلكسس����وارات وتكنولوجي����ا 
املعلومات والفن التشكيلي بجانب 
التوصيل للمنازل والتي  خدمات 
أبدع فيها الشباب املشاركون من 
حيث تقدمي أفكار جديدة ألول مرة 
في الكويت. وقد أبدى رواد امللتقى 
من اجلمهور سواء من الشباب أو 
أولياء األمور إعجابهم بدور »بيتك« 
في تنش����يط املعرض ومساهمته 
الفاعلة في مساندة مشاريع اجليل 
اجلديد، حيث يأتي هذا الدور ضمن 
أهدافه في تطبيقه ملفهوم املسؤولية 
االجتماعية وتكاملها، عالوة على 
جهوده في دعم املجاالت احليوية 
املختلفة كالتعليم والصحة واألمن 
وغيرها. ويعتبر »بيتك« أن عمله 
يقوم في الدرجة األولى على الفكر 
االبت����كاري املبدع وط����رح رؤى 
وحلول ومنتجات وخدمات جديدة، 
لذا فان التوجه نحو العمل املنتج 
واالعتماد على الذات واالستغالل 
األمثل لإلمكانيات وتوظيف املهارات 
خلدمة التطلعات املستقبلية لدى 
الشباب الكويتي يستقطب تقدير 
»بيتك« واهتمامه، متاشيا أيضا 
مع التوج����ه العاملي الذي يحظى 
باهتم����ام كبير في الدول املتقدمة 
ويهدف لتنمية قدرات األفراد على 
النشاط االقتصادي  املشاركة في 
مهما كانت إمكانياتهم صغيرة أو 
محدودة، من خالل توفير األجواء 
واملجاالت التي تساهم في جعلهم 
قدرات مضافة لالقتصاد بدال عن 

تعطيلها.


