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سكوت جيغينهامير

املشاركون واحملاضر د. يوسف الوتار 

جاسم الغامن 

»»BACKSTAGE الوطنية لالتصاالت« تطلق خدمة«

»برقان« يعلن الفائزين بسحب حساب »يومي«
أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية حلساب 
»يومي«، وقام البنك بإيداع مبلغ 5000 دينار وهو قيمة اجلائزة في 
حساب كل فرد من الفائزين احملظوظني األربعة لألسبوع املاضي، 
وقد جرى السحب في املقر الرئيسي للبنك حسب اإلجراءات املتبعة، 
فكان احلظ من نصيب الفائزين: طيبة زمان محمد الزمان، ريتشارد 
جوسويل، جميلة عقاب محمد اخلطيب، محمد عبداهلل علي الوزان، 
وحس����ني محمد مندني عباس.  وقد قامت رئيسة مديري املصرفية 
الشخصية � مدير عام البنك منيرة املخيزمي، بتقدمي التهنئة للفائزين 
في سحوبات األسبوع املاضي، قائلة: »إن حساب يومي هو احلساب 
األوحد واألكثر تفردا في الكويت، فهو حساب يقدم سحوبات وجوائز 

يومي����ة مجزية مقداره����ا 5000 دينار عدا أيام العطل األس����بوعية 
والعطل الرس����مية، اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة قد حتمل إليك 
خبر الفوز بجائزة 5000 دينار«، مضيفة: »يسرنا أن ندعو اجلميع 
لالس����تفادة من هذه الفرصة الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة 
التي تعود عليهم بفرص أكب����ر للفوز«. وكان بنك برقان قد أطلق 
العام املاضي حس����اب »يومي« األول من نوعه في السوق املصرفي 
احمللي والذي يبدأ بفتح احلساب مببلغ 500 دينار كحد أدنى ليدخل 
هذا املبلغ السحب بعد مرور 30 يوما عليه، ومن ثم يبدأ في دخول 
السحوبات اليومية على جائزة 5000 دينار يوميا باستثناء عطل 

نهاية األسبوع واألعياد الرسمية. 

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن اطالق أحدث 
خدماتها باس���م »Backstage« وذلك بالتعاون مع كل من 
يونيفيرسال ميوزك العاملية ومزيكا وميلودي، حيث تعد 
هذه اخلدمة تطبيقا نادرا يتناس���ب مع الهواتف النقالة 

وأجهزة الكمبيوتر.
وتتيح اخلدمة اجلديدة لعمالء »الوطنية لالتصاالت« 
فرصة االختيار من مجموع���ة غير محدودة من األغاني 
وآخ���ر األلبومات التي تطرح في األس���واق كما متنحهم 
فرصة املشاركة في املسابقات للفوز بتذاكر حلضور أكبر 
احلفالت املوسيقية ولقاء اشهر املطربني العامليني، عالوة 

على آخر األخبار واملستجدات في الساحة الفنية. 
واوضحت الش���ركة في بيان صحاف���ي انه مع خدمة 
»Backstage« أصبح بامكان عمالئها من مش���تركي الدفع 
اآلجل والدفع املس���بق التمتع بش���كل متواصل بتحميل 
األغان���ي أيا كان نوعها على هواتفه���م النقالة أو أجهزة 
الكمبيوتر وذلك لقاء رس���وم شهرية رمزية، وال يتطلب 
األمر دفع رسوم تس���جيل إضافية، الفتة الى ان اخلدمة 

اجلديدة حتقق كذلك رغبات العمالء في مشاركة أصدقائهم 
قوائمهم املفضلة حيث ميكنهم االختيار من بني أكثر من 
120 ألف أغنية عربية وأجنبية، وتوفر لهم اخلدمة كذلك 
فرصة االختيار من بني أنواع عديدة من املوسيقى كالراب 
والتكنو والهيب هوب واجلاز وغيرها العديد. وتعليقا على 
اخلدمة اجلديدة، قال مدير عام الوطنية لالتصاالت والرئيس 
التنفيذي س���كوت جيغينهامير: »إن خدمة Backstage ال 
تعد تطبيقا فحسب بل تتعدى ذلك لتشكل جتربة مثيرة 
وممتعة لعمالئنا، وهي س���هلة االستخدام وغير معقدة 

وتناسب أولئك الذين يعشقون املوسيقى«.
وأضاف: »ال تتضمن عملية حتميل األغاني أي عوائق أو 
ضوابط معينة أضف إلى ذلك أن العميل سيحظى بفرصة 
للفوز بتذاكر حلفالت موس���يقية واملشاركة في فعاليات 
شبيهة واحلصول على آخر األخبار الفنية العاملية، ونحن 
 Wink على يقني بأن مشتركينا من حساب الشباب األول
ستستهويهم هذه اخلدمة ولذلك قمنا بتوفير خصومات 

حصرية ومميزة فقط لهم« 

تمكن العمالء من تحميل أكثر من 100 ألف أغنية عربية وأجنبية

أعلنت شركة املزايا القابضة 
عن تبنيها شعار »نهوض 2011« 
ليعبر عن رؤيتها للعام املقبل، 
وليعك����س الص����ورة الداخلية 
الت����ي تتوقعها  واالقتصادي����ة 

الشركة خالل العام.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أن شعار عام 2011 يعد 
استكماال لشعارات الشركة التي 
تبنتها خالل السنوات السابقة، 
وهو ينضوي حتت شعار الشركة 
األساسي »نسعى إلى الريادة«، 
مش����يرة إلى أن الشعار اجلديد 
يشكل ما ميكن وصفه بأنه ثورة 
في كل ما يخص املواد الترويجية 
واإلعالمية واإلعالنية للشركة، 
وهو يترجم احلركة املتواصلة 
التي تشهدها مشاريع »املزايا« 
التي مت إجناز وتس����ليم اجلزء 
األكبر منها، واحلركة التنظيمية 
التي ش����هدها البي����ت الداخلي 
للش����ركة، إلى جان����ب احلركة 
املتغيرة في األسواق والقطاعات 

االقتصادية.
وقد شرعت »املزايا« بترويج 
املقبل، وكذلك  ش����عارها للعام 
العالمة التجارية بشكل مفصل 
لضمان وصول محتوى الرسالة 
إلى القنوات الصحيحة والفعالة 
التي تعكس رؤية املزايا من خالل 
تعزيز تواجد اسم الشركة في 
األسواق بطريقة تنسجم مع آخر 
التطورات، حيث تقوم باستخدام 
املفهوم اجلديد في جميع املواد 

املتعلقة بالش����ركة،  الورقي����ة 
املوق����ع اإللكترون����ي،  وعل����ى 
وكذلك خالل احلمالت الدعائية 
واإلعالنات واملعارض واملراسالت 

وغيرها.
وفي هذا اإلط����ار، قال نائب 
الرئيس ألعمال التس����ويق في 
»املزايا القابضة« جاسم الغامن: 
»مع بداية كل عام، حترص املزايا 
على اعتماد شعار جديد يحمل 
مفهوما ورؤي����ة مختلفة للعام 
تتماشى مع التغيرات والتوقعات، 
ويتم تصميمه بأسلوب هندسي 
يعكس نشاط »املزايا« ويفتح 
أم����ام مخيل����ة املوظفني  الباب 
واجلمهور لتحليل هذا الشعار 

كل بحسب نظرته لألمور«.
وأضاف: »ش����عار هذا العام 
)نهوض 2011( مت تصميمه بشكل 
بسيط، فهو عبارة عن مجموعة 

خطوط عامودية مختلفة العرض 
واالرتفاع متثل النهضة في كل 
اجلوانب املرتبطة ب�»املزايا« بعد 
فترة التريث التي ضربت األسواق 

خالل السنتني املاضيتني.
وهذه النهضة تشمل املشاريع 
التي ارتفعت طوابقها وامتألت 
مبالكه����ا، والنهضة في احلركة 
الداخلي����ة للش����ركة واالنفتاح 
على مبادرات جديدة، والنهضة 
في عمليات »املزايا« اخلارجية، 
والنهضة في حركة األس����واق 
التي نؤمن أنها ستشهد حتسنا 
خالل 2011، وذلك كنتيجة طبيعية 
حلركة الدورات االقتصادية التي 
تنهض بعد فترات الركود، وبسبب 
التحسن االقتصادي العام الذي 
تشهده األسواق العاملية، واخلطة 
امللياري����ة التي تبنتها الكويت، 

وفوز قطر مبونديال 2022..«.
الغامن أن ش����ركة  واعتب����ر 
املزاي����ا جنحت في تخطي 2010 
بنجاح وبثبات أكثر من السنوات 
املاضية، حيث انها عملت على 
تنظيم الشركة داخليا، وتنفيذ 
املشاريع التي مت إطالقها سابقا، 
ومراقبة حركة األسواق ملعرفة 
االجتاهات املستقبلية وبالتالي 
االرتكاز إليها خالل الس����نوات 
املقبلة، متوقعا ان حتقق الشركة 
إجنازات نوعي����ة في عام 2011، 
يكون لها األث����ر اإليجابي على 
الشركة والعمالء واملساهمني على 

حد سواء.

»المزايا القابضة« تطلق شعارها 
»نهوض 2011« للعام الجديد

»السور لتسويق الوقود« تقدم
 تأمينًا لعمالئها ضد اإلصابات 

»أمبشن« تختتم دورة حول توثيق 
اإلجراءات حسب المعايير الدولية 

اعلنت »أمبش���ن« لالستش���ارات والتدريب عن اختتام دورة 
حول توثيق اإلجراءات حسب املعايير الدولية حضرها مدير عام 

ومسؤولو وموظفو جمعية عبداهلل النوري اخليرية.
وبهذه املناسبة، أعرب مشرف التدريب في »أمبشن« لالستشارات 
والتدريب محمد حوران عن س���روره الهتمام اجلمعيات اخليرية 
باجلودة ملا لها من دور مهم في مواصلة تطوير خدمات اجلمعية 

جتاه موظفيها وعمالئها.
وقد حاضر في الدورة مدير عام »أمبش���ن« د. يوسف الوتار، 
حيث تناولت عده محاور منها: أهمية وكيفية التوثيق، والفرق بني 
اإلجراء وتعليمات العمل ووسائل توثيق إجراءات العمل، وكيفية 
ضبط الوثائق والسجالت، باإلضافة الى التعرف على أحدث طرق 

توثيق إجراءات وتعليمات العمل. 

اعلنت شركة السور لتسويق 
الوقود عن طرحها خدمة مميزة 
حلاملي بطاقات »الفا« لتعبئة 
املدنية  الوق���ود والبطاق���ات 
الذكية وذلك بتأمني شخصي 

ضد احلوادث. 
وبهذه املناس���بة قال مدير 
اول التس���ويق واملبيعات في 
الشركة س���الم احلساوي ان 
»السور« طرحت الول مرة خالل 
مشاركتها في املعرض الدولي 
للس���يارات ب���ارض املعارض 
مبش���رف لعمالئه���ا منحهم 
تامينا شخصيا ضد احلوادث 
مجانا، مضافة ضمن بطاقتي 
الوقود والبطاقة  ألفا لتعبئة 

املدنية الذكية.
واضاف احلساوي في بيان 
صحافي ان »السور« تعاقدت مع 
احدى شركات التامني الكبرى 
لتق���دمي هذه اخلدم���ة املميزة 
التي تؤمن حياة عمالئها عند 
أو اصابات  التعرض حلوادث 
كونهم فقط يحملون بطاقات 
»الفا« للتزود بالوقود والتعبئة 
من خالل البطاقة املدنية الذكية، 
مشيرا الى ان قيمة التعويض 
في حال���ة الوفاة تصل الى 10 
آالف دوالر لذوي املتوفى كما 
ان التأمني يغطى إصابات العجز 
اجلزئي والكلي واالستش���فاء 

لإلصابة جراء احلادث.
واوضح احلساوي ان خدمة 
التأمني ضد احلوادث تعد اهم 
استراتيجيات »السور« للخدمات 
الت���ي تخص بها  االجتماعية 
عمالءها دون غيرهم، مبينا ان 
تلك امليزة جعلت اعداد عمالء 

الشركة تتضاعف خالل فترة 
انعقاد املعرض.

ان  الى  واشار احلس���اوي 
»السور« تنفرد بابتكار اخلدمات 
لعمالئها حتقيقا ألفضل عمليات 
تس���ويق وترويج ملنتجاتها 
مرتبطة بقناعة العمالء، مشيرا 
الى ان هذه االمتي���ازات التي 
الش���ركة تنطلق من  توفرها 
حرصها على حتمل املسؤولية 
االجتماعية جتاه عمالئها من 

ابناء املجتمع.
ولف���ت احلس���اوي الى ان 
هذه العروض احلصرية التي 
تطرحها »السور« لعمالئها ال 
تقتصر فقط على فترة معرض 
السيارات بل متتد الى ما بعد 
املعرض، مبينا ان طرح اخلدمات 
االجتماعية لعمالء »الس���ور« 
ليس املقص���ود به رفع حجم 
مبيعاتها وحصتها الس���وقية 
من الوقود بقدر ما تهدف اليه 
الشركة من تقدمي أفضل املميزات 

لتوطيد عالقاتها بالعمالء.

تصل قيمته إلى 10 آالف دوالر

سالم احلساوي


