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التسهيالت  أعلنت ش���ركة 
التجاري���ة عن مش���اركتها في 
معرض الكويت الدولي للسيارات 
2010، ال���ذي يقام من 12 إلى 18 

ديسمبر اجلاري.
وقالت الش���ركة ف���ي بيان 
صحافي ان هذه املشاركة تتيح 
التمتع بخدمات  للزوار فرصة 
حصري���ة ومتمي���زة أعدته���ا 
خصيصا لهذا احلدث، مشيرة 
الى ان جناح الش���ركة يقع بني 

القاعتني 5 و6 في املعرض.
وبهذه املناسبة، قال مساعد 
العض���و املنتدب للتس���ويق 
بالش���ركة ناصر علي املناعي: 
»يشكل معرض الكويت الدولي 
للسيارات ملتقى ألبرز الالعبني 
التمويل،  الرئيسيني في قطاع 
ما يجعل منه منطلقا منوذجيا 
للتعري���ف مبجموعة اخلدمات 

في إطار سعيها للتواصل 
مع عمالء الشركة والوصول 
إلى طرح خدم���ات وعروض 
ممي���زة، أعلنت ش���ركة »دار 
الكوثر العقارية« إحدى شركات 
»املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار«، عن طرح رزنامتها 
السنوية والتي حترص على 

إصدارها مع بداية كل عام.
ويصل عدد اإلصدار اجلديد 
للرزنامة اخلاصة بالعام 2011 
بحدود 15000 نس���خة سيتم 
الش���ركات  توزيعه���ا عل���ى 

واملؤسس���ات واملس���اجد واملراكز الدينية في 
الكويت، في حني أن تصميمها مت مبعرفة أفضل 
مصممي الرزنامات في الكويت، كما مت توزيع 
جزء كبير منها في بعض الدول اخلليجية التي 

تعمل فيها الشركة.
أكد نائب  املناسبة،  وبهذه 
رئ���س مجل���س اإلدارة ف���ي 
الشرك��ة أحمد الصفار ان دار 
الكوث��ر تس���عى دائما في أن 
العم��الء  حتق��ق متطلب���ات 
والتواص�����ل معه���م بكاف��ة 
إلى  الوسائل املمكنة، مشيرا 
أن ط���رح الرزنام���ة يعد من 
اخلطوات التي حترص عليها 
الش���ركة نظرا لإلقبال الكبير 
عليها من قبل العمالء واملراكز 
الدينية التي تس���عى كل عام 
القتناء نسخ منها، وأن الشركة تسعى كل عام 
إلى تطويرها بشكل يناسب ويفضله اجلميع 
وبطريقة سهلة تتيح لهم معرفة كافة املناسبات 

الدينية والرسمية.

احلصرية التي نقدمها لعمالئنا. 
لن���ا ه���ذا احلدث  مم���ا يتيح 
العمالء،  التواصل م���ع  فرصة 
وتزويدهم بجميع احتياجاتهم 
واستفساراتهم. ونحن على ثقة 
بأن العالقة التي تربطنا بأبرز 
الوكالء واملوردين ستساهم في 

منح عمالئنا باقات غير مسبوقة 
من اخلدمات التي تالقي تطلعاتهم 

على جميع املستويات«.
وأضاف: »نحن نشهد اهتماما 
ملحوظ���ا ومتزايدا م���ن قبل 
العمالء مبختلف اخلدمات التي 
نقدمها، وكلنا ثقة بأن املعرض 
سيشكل فرصة متميزة إلطالع 
العمالء ب���كل ما هو جديد على 
مس���توى اخلدمات واملميزات. 
ويبق���ى جل تركيزن���ا منصبا 
على تلبية احتياجات لعمالئنا، 
وإطالق الع���روض الترويجية 
في جميع فروع الشركة خالل 
فترة املعرض املمتدة بني 12 و18 
ديسمبر اجلاري، وسيكون فريق 
عملنا متواجدا في جناح الشركة 
لإلجابة عن جميع تس���اؤالت 
العمالء وتقدمي املساعدة الفورية 

التي يحتاجونها«.

عادل املطوع

موظفو »الدولي« في جناحه بوزارة األشغال

ناصر املناعي

أحمد الصفار

»التسهيالت التجارية« تشارك
في معرض الكويت الدولي للسيارات 

»دار الكوثر العقارية«
تطرح رزنامة 2011

يقام خالل الفترة من 12 إلى 18 الجاري

توزعها على العمالء والمراكز الدينية والرسمية

»الخليج« يدشن قسمًا جديدًا إلدارة الثروات

»الكويت الدولي« يسوق خدماته في »األشغال«
أعلن بنك الكويت الدولي عن 
اس���تمراره في تنفيذ العديد من 
التسويقية  العروض واألنشطة 
الهيئ���ات والوزارات  في معظم 
واملؤسسات االقتصادية واملجمعات 
الب���ارزة في  التس���وق  ومراكز 
الكويت، وذلك ضمن إستراتيجيته 
الرامية إلى تعزيز التواصل مع 
عمالئه من خالل قنوات اتصال 

مختلفة.
ومن بني قائمة هذه األنشطة 
احلملة التس���ويقية التي نفذها 
البنك خالل الفترة من 28 نوفمبر 
املاضي إلى 2 ديسمبر اجلاري في 
وزارة األشغال العامة، حيث قدم 
موظفو »الدولي« شرحا مفصال عن 
منتجات وخدمات البنك املوافقة 
ألحكام الشريعة اإلسالمية مثل 
احلس���ابات اجلارية، حس���اب 
املثمرة،  التوفير، وديعة اجلود 
الودائع االس���تثمارية، بطاقات 
االئتمان، حساب األطفال )حبوب(، 
حساب الراتب للسيدات )رمياس(، 
الراتب ألصحاب املهن  حس���اب 
املميزة )النفيس(، باإلضافة إلى 
خدمة صناديق األمانات، واخلدمات 
التمويلية كمرابحة السلع لكافة 

املنتجات االستهالكية.

ويس���عى »الدولي« من خالل 
هذه السياسة التفاعلية إلى تعزيز 
تواج���ده في مختل���ف اجلهات، 
وتلبية احتياجات العمالء أينما 
النقطة األساس���ية  كانوا، وهي 
التي ترتكز عليها إس���تراتيجية 

البنك.

صاحبات األعمال أو املتقاعدات، من 
الكويتيات ومواطنات دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي واملقيمني، 
ويكون احلد األدنى للراتب )الدخل 
الش���هري( للعميالت ال يقل عن 
600 دينار، وكذلك حساب الراتب 
ألصحاب املهن املميزة )النفيس( 

وب���ني »الدول���ي« ف���ي بيان 
صحافي أن مستوى اإلقبال على 
جناح البنك كان مميزا، للتعرف 
على املنتج���ات واخلدمات التي 
يقدمها، وخصوصا حساب الراتب 
للس���يدات )رمياس( حيث يقدم 
إلى العميالت من فئة املوظفات أو 

والذي يقدم إلى العمالء من فئة 
املوظفني، أو أصحاب األعمال، أو 
املتقاعدين من الكويتيني ومواطنني 
دول مجل���س التعاون اخلليجي 
واملقيمني ويك���ون احلد األدنى 
للراتب )الدخل الشهري( للعميل 

1000 دينار.

أعلن بنك اخلليج عن افتتاح قسم جديد 
إلدارة الث���روات يركز على منح كبار عمالء 
البنك خدمات شخصية تراعي احتياجاتهم 

املالية.
وقال البنك، في بيان صحافي، ان القسم 
اجلديد سيقدم لعمالئه تشكيلة واسعة من 
اخلدمات الفريدة ذات القيمة املضافة لتلبية 
احتياجاتهم املصرفية، وتتضمن هذه اخلدمات 
مجموعة م���ن املنتجات املالية املصممة مبا 
يتوافق مع متطلباتهم كصناديق االستثمار 
وبرامج التأمني التي يتولى البنك تسويقها 
واملعدة خصيص���ا للعمالء الذين يعتمدون 

هذه اخلدمة.

واش���ار البنك الى أن خدمات قسم إدارة 
الثروات متاحة للعمالء الذين تصل إيداعاتهم 
وادخاراتهم إلى مليوني دينار أو أكثر، مشيرا 
الى انه سيضع في تصرف هؤالء العمالء مديرا 
ماليا خاصا ملس���اعدتهم في جميع األوقات 
من خالل منحهم أفضل خدمة مصرفية مع 
مجموعة من املزايا املميزة، الفتا الى انه في 
سبيل احلصول على هذه اخلدمة اخلاصة، 
يتعني على العمالء من أصحاب بطاقات اخلدمة 
املصرفية املميزة زيارة أحد فروع بنك اخلليج 

أو مقره الرئيسي.
وبهذه املناس���بة، قال مساعد مدير عام 
اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك اخلليج 

عادل املطوع »يعزز قسم إدارة الثروات اجلديد 
الذي أطلقه بن���ك اخلليج اخلدمة املصرفية 
املميزة التي متن���ح العمالء معاملة خاصة 
وفريدة إلى جان���ب مجموعة من املنتجات 
واخلدمات املصرفية املصممة خصيصا وفق 
احتياجاتهم املالية. ويضم بنك اخلليج فريقا 
من اخلبراء املعتم���د عليهم واملدربني خير 
تدريب حرصا على منح العمالء خدمة خاصة 

ال مثيل لها«.
وأض���اف »تؤك���د هذه اخلدم���ة املتاحة 
للمواطنني واملقيمني التزام بنك اخلليج بتعزيز 
مجموعة خدماته املصرفية واالستمرار في 

إطالق خدمات جديدة لكبار العمالء«.

يمنح كبار عمالئه خدمات مصرفية شخصية تراعي احتياجاتهم المالية 

ضمن إستراتيجيته الرامية إلى تعزيز التواصل مع عمالئه


