
االربعاء 10 نوفمبر 2010   37اقتصاد
أكدوا لـ »األنباء« أن خبراء العطور جاءوا من أوروبا لزيارته

المشاركون في »معرض الخريف للعطور 2010« 
يتفننون في ديكورات األجنحة ..وخصومات تصل إلى %50

»عبدالصمد القرشي« تطرح روح وريحان العود ومنتجات جديدة في المعرض

»أمل الكويت« تتجه لتصنيع منتجات طبيعية ال تؤثر سلبًا على صحة اإلنسان

»عطورات العبدالمحسن« تعتزم فتح فروع جديدة في السوق الكويتي خالل العام المقبل

»العربية الدولية للعود« تعتزم زيادة فروعها من 17 إلى 25 فرعًا بالكويت خالل العام المقبل
 عاطف رمضان

تتنافس الشركات املش�اركة في معرض اخلريف للعطور 2010 الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي وتستمر عروضه حتى 13 نوفمبر اجلاري بأرض املعارض الدولية في منطقة مشرف بتقدمي 
أفض�ل منتجاتها من العطور إضافة إلى اخلصومات التي تص�ل إلى 50% خالل فترة إقامة املعرض. »األنباء« 
جتولت بني أجنحة الشركات املشاركة ورصدت إقبال اجلماهير على منتجات الشركات والتقت عددا من 
املشاركني الذين كشفوا عن منتجاتهم اجلديدة واخلصومات التي يقدمونها للجماهير وقد أرجع عدد من 

املش�اركني اإلقبال الكبير الذي يش�هده املعرض حاليا إلى قرب دخول عيد األضحى املبارك مما جعله 
فرصة مناسبة للشراء خاصة أنه من املعارض املوسمية احملببة لدى كثير من الناس حيث يغطي مساحة 
كبيرة متتد على 3 صاالت كما أن عدد الش�ركات املش�اركة تبلغ 120 شركة وهناك مشاركات من قبل 

بعض دول مجلس التعاون اخلليجي.
 املعرض ال يقتصر على العطور فحسب وإمنا يشمل مستحضرات جتميلية وجميع أنواع العطور الشرقية 
والغربية من البخور والعود واألطياب. ووصف عدد من املشاركني املعرض بأنه مبثابة امللتقى ما بني سحر 

العطور الشرقية وس�حر العطور الغربية خاصة في ظل العروض املنافس�ة لألسعار.  وميثل هذا املعرض 
واحدا من أقوى املعارض التي تشهدها الكويت وأنشطته تنعكس إيجابيا على نشاط احلركة التجارية في 
قطاع العطور.  اجلدير ذكره أن املعرض يستقبل زواره بالصاالت أرقام 5 و6 و7 على مدى فترتني صباحية 
من الساعة 9.30 صباحا الى الساعة ال� 1 ظهرا واملسائية من الساعة 4.30 عصرا الى الساعة 9.30 مساء 

ويوم اجلمعة فترة واحدة من الساعة 5 عصرا الى الساعة 10.30 مساء. 
وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، اكد املدير التنفيذي 
لشركة عبدالصمد القرشي د.بهجت 
يوسفي ان »عبدالصمد القرشي« 
تطرح منتجات جديدة في املعرض 
وبخصومات تصل نس���بتها الى 
50%، مشيرا إلى ان الشركة لديها 
17 فرع���ا في الكويت وتس���عى 
خالل الفت���رة املقبلة لفتح افرع 

جديدة. 
ان  د.يوس���في  واض���اف 
»عبدالصمد القرش���ي« تقدم في 
املعرض منتج روح وريحان العود، 
وهو عبارة ع���ن خلطة عطرية 
متميزة من ده���ن العود والورد 
الطائفي ومس���ك الغزال األسود. 
واشار الى ان الشركة لديها منتج 

جديد اسمه مليح العود.
وقال ان الش���ركة من أوليات 
الشركات املشاركة في هذا املعرض. 
هذا وتشارك الشركة في املعرض 
بحضور الشيخ انس عبدالصمد 

القرشي.

عطورات العبدالمحسن

أما أحمد الشريف مدير املبيعات 
في شركة عطورات العبد احملسن 
فقد ذك���ر أن الش���ركة تقدم في 
املعرض مزيجا م���ن العطورات 
اجلديدة الش���رقية والفرنس���ية 
إضافة إلى أنواع أخرى من البخور 

ودهن العود.
وأضاف الشريف أن املعرض 
إقباال كثيفا مرجعا  يشهد حاليا 
ذلك إلى اقتراب اجازة عيد األضحى 

املبارك.
وقال إن 80% من زوار املعرض 
من النساء، مشيرا إلى أن الشركة 

تعتزم فتح فروع جديدة في السوق 
الكويتي خالل العام املقبل.

أمل الكويت

من جه���ة أخرى أف���اد مدير 
الكويت  أمل  العمليات بش���ركة 
للعطور عبدالرحيم حس���ن بأن 
أرض املعارض تس���تقطب أكبر 
شريحة من الزوار حيث بلغ عدد 
الشركات املشاركة في املعرض في 
هذه الدورة أكثر من 120 ش���ركة 

محلية وخليجية.
وأض���اف حس���ن ان صناع 
وخبراء العطور جاءوا من فرنسا 
وإسبانيا ودول أخرى لزيارة هذا 
املعرض، مش���يرا إل���ى أن كثيرا 
من العقود يت���م إبرامها في هذا 
املعرض السيما أن هناك مصانع 
العود واالطياب األساسية  دهن 
في الهند ت���زور أرض املعارض 
لالطالع على الشركات املشاركة 
واالقبال اجلماهيري واالنتشار 
الواسع للش���ركات في 3 صاالت 
لتقدم عروضا وخصومات أسعار 
تصل إلى 50% لدهن العود وانواع 
البخ���ور مما يالقي استحس���ان 

اجلمهور.
وأش���ار إلى أن املشاركني في 
املع���ارض يتفنن���ون في  أرض 
الديك���ورات اخلاصة بأجنحتهم 
وترتيب البضائع، وأشار إلى أن 
»أمل الكويت« جتمع كل الصفات في 
مكان واحد وتتسم في مصداقيتها 
منذ 25 عاما، مؤكدا أن الش���ركة 
تقوم بتبديل البضائع املبيعة من 

العمالء منذ أكثر من عام.
وبني أن »أمل الكويت« لديها 

الزبائ���ن باألصن���اف اجلديدة 
التي تقدمها الشركة، وأوضح ان 
الشركة لديها 16 فرعا في الكويت 
وتعتزم افتتاح فرعني جديدين 

خالل العام املقبل.

العربية للعود

على صعيد متصل ذكر املدير 
التنفيذي في الش���ركة العربية 
الدولية للعود زي���اد ناصر أن 
الش���ركة تقدم خصومات خالل 
فترة اقام���ة املعرض تصل إلى 
50%، مش���يرا إلى أن الش���ركة 
طرحت 20 منتج���ا في الكويت 
مثل منت���ج أمير القلوب وعطر 
كلمات الذي حصل على جائزة 
أفضل عطر عربي بهيئة العطور 
البريطانية خالل احدى املسابقات، 
مش���يرا إلى ان الشركة رشحته 
مجددا وجار التصويت عليه في 
االنترنت في احدى املس���ابقات 

أيضا.
الش���ركة لديها  وأوضح أن 
معج���ون ومبث���وث خاص مت 
طرحهما في املعرض حيث لقيا 

استحسان كثير من الناس، كما 
أن الش���ركة طرحت بخاخ دهن 
عود السيوفي وهو بخاخ يناسب 
فصل الشتاء كذلك بخاخ دهن عود 
كمبودي وعطر مخلط احلمراء 
وعطر اسبيشل نايت وهو عطر 
رجالي، وذكر أن الشركة لديها 17 
فرعا بالكويت وتعتزم زيادة هذا 
الرقم إل���ى 25 فرعا خالل العام 

املقبل.
وبني أن إجمالي عدد الفروع 
التابعة للشركة عامليا تقارب ال�  
850 فرعا مما جعلها أكبر شركة 
عطور في العالم من حيث عدد 
فروعها املنتشرة في عدد كبير 

من الدول.
وأشار إلى أن الشركة خططت 
للتعامل مع األزمة املالية العاملية 
وقامت بشراء مواد خام واستثمرت 
في 4 غابات للعود في اندونيسيا 

وكمبوديا.
وقال ان الشركة شاركت في 
املعرض مبساحة 150 مترا مربعا 
موزعة على صاالت 5 و6 و7 وأن 

الشركة راع رسمي للمعرض.

خب���راء متخصصون ف���ي إلقاء 
العطور  احملاض���رات في عل���م 
والبخور في جامعة الكويت وذلك 
خدمة تقدمها الش���ركة للمجتمع 

الكويتي.
وقال ان »أمل الكويت« حصلت 
على عالم���ة س���وبر براندز من 
اجنلترا لعامي 2008 و2010 جلودة 

منتجاتها.
وذكر أن الشركة متتلك غابة 
طبيعية م���ن البخور في تايلند 
إضافة إلى مصن���ع لدهن العود 
حيث ينتج س���نويا 20 كيلو من 

دهن العود.
ولفت إل���ى أن »أمل الكويت« 
تتجه لتصنيع منتجات طبيعية 
ال تؤثر سلبا على صحة االنسان 
اللوشن والكرمي والشامبو  مثل 

والصابون واملناديل املعطرة.
ونص���ح حس���ن جمه���ور 

العطور  املستهلكني عند ش���راء 
بالتحقق جيدا وجتريب املنتج على 
أيديهم ومالبسهم وينتظرون لفترة 
من الوق���ت ملعرفة جودة العطر 
وأن يسألوا املختصني بالعطور 
ويشتروا منتجاتهم من الشركات 
املعروفة وأصحاب االسم واخلبرة 
لتفادي عمليات الغش التجاري.

بيضون للتجارة

من جهة أخرى أفاد مدير قسم 
العطور والتجميل في ش���ركة 
بيضون للتجارة العامة جورج 
مطر بأن الشركة تقدم لعمالئها 
في املع���رض أنواعا جديدة من 
العطور مث���ل عطر أمواج وهو 
من العطور املميزة عالية التركيز 
وفواحة، مشيرا إلى أن الشركة 
تق���دم لعمالئها عط���ورا أخرى 
مثل پاريس هيلتون وجيس���كا 

سمس���ون وجس ونكول ميللر 
وكوستو برش���لونة ولي كوبر 
الفتا إلى عطور رجالي ونسائي 

مت طرحها في املعرض.
وأش���ار إل���ى ان »بيضون« 
حترص على املشاركة في املعرض 
للترويج على منتجاتها، وكشف 
عن 3 فروع جديدة سوف تفتتحها 
الشركة في الكويت خالل العام 

املقبل.
وعن عمليات الغش التجاري 
التي حت���دث في العطور نصح 
مطر جمهور املستهلكني بشراء 
العطور من الوكيل أو الشركات 

املشهورة.

وهران التجارية

املدير  أف���اد  من جهة أخرى 
التنفيذي بشركة وهران التجارية 
عماد أبوشنب بأن الشركة طرحت 

)محمد ماهر(.. وإقبال كبير على عطورات »القرشي«   عبدالرحيم حسن أمام جناح »أمل الكويت«  

.. وجناح بيضون املميز في املعرض جناح »وهران التجارية« وإقبال كبير عليه

»عطورات العبداحملسن« طرحت منتجات جديدةالشيخ أنس القرشي في جناح »عبدالصمد القرشي«

»دار الطيب« تفتتح فروعًا جديدة وتطرح 
منتجاتها في التعاونيات في 2011

كشف املدير العام لشركة 
الطيب للعود والبخور  دار 
عبدالعزي����ز الظفي����ري عن 
توجه الش����ركة خالل العام 
املقبل لزي����ادة عدد فروعها 
من 4 إلى 7 فروع في السوق 
الكويتي، مشيرا إلى افتتاح 4 
فروع جديدة أيضا في أسواق 
السعودية وقطر والبحرين 

ودبي.
وأض����اف الظفي����ري أن 
الشركة س����وف تعمل خالل 
العام املقبل لتنزيل منتجاتها 

في اجلمعيات التعاونية.
ولف����ت إلى أن الش����ركة 
سوف تشارك خالل الصيف 
املقبل في معرض  العام  من 

قطر الدولي للعطور.
وعن معرض اخلريف للعطور 2010 املقام حاليا في أرض املعارض 
الدولية مبنطقة مش����رف ذكر الظفيري ان الشركة تطرح في املعرض 
خلطات جتمع بني احلضارات ومزيجا من التراث الشرقي والتراث الغربي 
مستخلصا عطورا بروح البخور الشرقية والزهور املتنوعة الفرنسية، 
مش����يرا إلى والدة »وهج« وخلطة »زفاف« وغيرها من العطور وعود 

املساء ومخلط الدار.
وبني الظفيري أن الشركة قامت بتطوير قسم تعطير احلفالت لألعراس 
واملناسبات اخلاصة، موضحا أن الشركة اهتمت بتقدمي البخور ودهن 
العود املمتاز واستبدلت العمالة اآلس����يوية بالعربية ولباس املهراجا 

بلباس التراث الكويتي.
وق����ال الظفيري ان التعطير من أصول ك����رم الضيافة في الكويت، 
كاش����فا عن حتقيق »دار الطيب« خالل العام 2010 ما يعادل 3500 حفل 

عرس أي مبعدل 10 حفالت في اليوم الواحد.

عطر »زفاف« جديد »دار الطيب«

في املعرض منتجات جديدة من 
ماركة عطور فان كليف ولويغي 
وديور وجير االه وهند العود، 
مش���يرا إلى أن املعرض ش���هد 
إقباال كبيرا من قبل الزوار وأن 
الشركة حريصة على املشاركة 
في املعرض منذ فترات متعددة 
للترويج ملنتجاته���ا وتعريف 


