
 39  اقتصاد  االثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠١٠   
 «األهلي» يضيف مزيدًا من المزايا والخدمات

   لخدمة الرسائل النصية القصيرة لعمالء البنك
 مصطفى محمود يفوز بـ ٣٠ ألف دوالر

   في السحب األسبوعي لحملة «زين» الترويجية
 اعلن البنــــك «االهلي» عــــن تطوير خدمة 
الرسائل النصية القصيرة لتكون أكثر فاعلية 
وراحة للعمالء، وذلك من خالل اضافة املزيد 
من املزايا إليها، األمر الذي يجعل هذه اخلدمة 
حتتل الصدارة فــــي قطاع اخلدمات املصرفية 

في الكويت.
  واوضح البنك في بيان صحافي ان هذه اخلدمة 
تتيح للعمالء التواصل املباشر مع حساباتهم 
املصرفية وحركة اإليداع والســـحب من خالل 
خدمة(Push) وهي استقبال الرسائل النصية 
القصيرة اخلاصة بالعملية املصرفية التي تتيح 
للعميل استقبال رسائل نصية فور القيام بأي 
عملية مصرفية على احلســـاب سواء مباشرة 
أو عن طريق البطاقات االئتمانية أو االنترنت 

وخدمة(Pull) وهي إرسال رسالة نصية قصيرة للبنك لالستعالم 
عن حسابك والتي تعمل على اطالع العميل على أحدث العروض 

واخلدمات املقدمة من البنك لعمالئه. 
  واشار البنك الى انه البنك الوحيد الذي يوفر 
للعميل حرية اختيار االشــــتراك ما بني خدمة 

الرسائل القصيرة احملدودة وغير احملدودة. 
  وعن هذه اخلدمة، قال رئيس إدارة قنوات 
االتصال بالبنك األهلي الكويتي عثمان توفيقي: 
«إننا نحرص دوما على ارتقاء وتطوير منتجاتنا 
وخدماتنــــا التي تعكس التزامنا العميق جتاه 
عمالئنا وتزويدهم بأفضل املنتجات املصرفية، 
إن هــــذه اخلدمة توفر لعمــــالء البنك إمكانية 
التواصل مع حساباتهم على مدار الساعة، أو 
معرفــــة كل التطورات والعمليات التي جتري 
على حساباتهم وبطاقتهم االئتمانية سواء من 
داخل أو خارج الكويت، وجميع هذه اخلدمات 
املتميزة نقدمها لعمالئنا برسوم بسيطة لينعموا براحة البال 

ويبقوا على اطالع مستمر على أموالهم». 

 أعلنت شركة «زين» عن فوز 
مصطفى عمـــر محمود بجائزة 
الـ ٣٠ ألف دوالر ضمن السحب 
الترويجية  األسبوعي حلملتها 
التي كشفت عنها مؤخرا لعمالئها 
من أصحـــاب خطـــوط اإليزي 
وخطوط الفواتير وكذلك خطوط 

البيانات.
  وذكرت الشـــركة فـــي بيان 
صحافي أن احلملة التي أطلقتها 
منذ فترة وتنتهي في ٣١ ديسمبر 
اجلاري تسمح لكل عميل في شركة 
زين بالدخول في سحب أسبوعي 
على جوائز مالية بقيمة ٣٠ ألف 
دوالر، باإلضافة إلى الدخول في 
الســـحب على اجلائزة الكبرى 
(ســـيارة فيراري كاليفورنيا)، 
وذلك عند إعادة التعبئة برصيد 
٥ دنانير، أو عند القيام بســـداد 
فاتورة ٥ دنانير يحصل العميل 

على فرصة للفوز.
  وانتهزت الشـــركة الفرصة 
لتهنئة الفائز باجلائزة املالية في 
سحوباتها األسبوعية، وأوضحت 
أن جميـــع عمالء زين مدعوون 
لالستفادة من هذه السحوبات 
الســـحب على  والدخـــول في 

اجلائزة الكبرى.
  وبينت أنها أطلقت هذه احلملة 
رغبة منها في إضفاء بعد جديد 
فـــي عالقتها مع عمالئها، والتي 
إلى تعزيزها  تسعى باستمرار 
بجميع وســـائل االتصال سواء 

كانت مباشرة أو غير مباشرة.
  واعتبرت «زين» أنشطة هذه 
احلملة وسيلة اتصال مباشرة 
مـــع عمالئها وحتمل معها قيمة 
مضافة، مبينة أن عميل اإليزي 
بإمكانه الفوز باجلائزة النقدية 
وكذلك أصحاب اخلطوط آجلة 
الدفع أمامهم نفس الفرصة أيضا 
وفي نفس الوقت ستســـاعدهم 
هذه احلملة في احلفاظ على أن 
يكون لهم سجل ائتماني سليم مع 
الشركة، مع سداد املبالغ املالية 

للفواتير.
  وكشفت «زين» أنها ملتزمة 
دائمـــا بالبحـــث عمـــا يرضي 
رغبات العمالء وما يتناسب مع 
متطلباتهم، وفي ذات الوقت فهي 
لن تدخر جهدا في طرح كل ما هو 
جديد من اخلدمات التي تتقابل 
مع توقعاتهم وجتعلهم مميزين 

باستمرار. 

 أعلنت الشـــركة األولى لتســـويق الوقود عن رعايتها للملتقى 
اإلعالمي األول للشـــباب الذي أقيم بجامعة الكويت بحضور ممثل 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد، وزير النفط ووزير 

اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا.
  وقالت الشركة في بيان صحافي إن مشاركتها ورعايتها لهذا امللتقى 
تأتي في إطار التزامها باملسؤولية االجتماعية والتربوية جتاه طلبة 
جامعة الكويت واجلامعات اخلاصـــة، وفي ضوء األهمية املتزايدة 
لإلعالم في احلياة اليومية، ومن ثم حرصت «األولى للوقود» على 
حتفيز الكفاءات اإلعالمية الشـــابة وتشجيعها لالنخراط في العمل 
باحلقل اإلعالمي أثناء دراستهم وبعد تخرجهم، وذلك من خالل تقدمي 
الدعم املادي واملعنوي وصناعة برامج إعالمية جادة تساعدهم على 
صقل شخصيتهم اإلعالمية بحيث يكون لهم دور مباشر في عملية 

التنمية والنهضة في البالد.

الباب على مصراعيه أمام شركات 
املنطقة واألفـــراد لالطالع على 
التي  العمل  احملاضرات وورش 
سينظمها املؤمتر، وذلك للوقوف 
على أحدث أساليب التسويق في 
ظل األزمـــة املالية التي ضربت 
أسواق العالم في الفترة السابقة 
ومازالت الشركات واملؤسسات 

املالية تعاني منها.
  وأضاف احلداد ان التسويق 
التصنيع  الصحيح يبدأ قبــــل 
ويســــتمر طويــــال بعد وصول 
إلــــى األســــواق وعليه  املنتج 
فال يجب النظر إلى التســــويق 
على انــــه فن تصريف منتجات 
الشركة فحسب، كما يجب عدم 
اخللط بني التســــويق والبيع، 
ألنهما عنصران مختلفان بل ان 
التسويق ينظر إليه على أنه فن 
خلق قيمة جديدة غير مسبوقة 
وذات أهمية للمستهلك تساعده 
على أن يحصل على قيمة أكبر 
من عملية الشراء وذلك من خالل 
عناصر اجلودة واخلدمة والقيمة 

املضافة. 

 أعلنت شركة مجموعة الراية 
عن تنظيمها مؤمترا حول أزمة 
التســــويق في الثالث من ابريل 
املقبــــل، حيث ســــيحاضر فيه 
د.فيليب كوتلر إللقاء سلســــلة 

محاضرات.
فــــي بيان  الشــــركة    وقالت 
صحافي ان استضافة د.فيليب 
كوتلــــر تعتبــــر فرصــــة غير 
مســــبوقة في منطقــــة اخلليج 
والشــــرق األوسط وهي مبثابة 
حدث تاريخي للمنطقة وشهادة 
جناح جديدة ملجموعة الراية التي 
استطاعت بفضل عالقاتها اجليدة 
مع عدة جهات عاملية احلصول 
على موافقة كوتلر احلصرية على 
إلى  مستوى املنطقة للحضور 
الكويت للمرة األولى وإلقاء عدة 
محاضرات حول فنون التسويق 
احلديثــــة وكيفية تقدمي حلول 
فاعلة ألزمة التسويق احلالية.

  وفي هذا السياق، قال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ملجموعة الراية عدنان احلداد ان 
املؤمتر سيكون األول من نوعه 
في املنطقة وسيتناول موضوعات 
متنوعة من احملاور في مقدمتها: 
كيف تتعامل الشركات مع األزمة 
املالية العاملية؟ وذلك من خالل 
إدارة األعمال والتسويق في زمن 
االضطرابات، وكذلك استخدام نظم 
اإلنذار املبكر واخلطط البديلة، 
وأفضل مناهج البحث والتسويق، 
فضال عن بناء إدارة عليا لقسم 
التســـويق وكيفيـــة تطويـــر 
احلكومات لقطاع األعمال ومهارات 
العاملية،  مؤسساتها للمنافسة 
موضحا ان تنظيم مجموعة الراية 
لهذا احلدث التاريخي ســـيفتح 

 عثمان توفيقي

 عدنان احلداد

 مصطفى عمر محمود الفائز بجائزة الـ ٣٠ ألف دوالر

 الشيخ أحمد العبداهللا متوسطا ماضي اخلميس ونوال الدرويش 

 «األولى للوقود» ترعى 
  الملتقى اإلعالمي األول للشباب

 «مجموعة الراية» ُتدّشن مؤتمرًا
  حول أزمة التسويق ٣ أبريل المقبل

 في إطار استراتيجيتها لدعم تطوير اإلعالم الكويتي

 بمشاركة المحاضر العالمي فيليب كوتلر


