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 استطالع فنادق ومنتجعات شيراتون: المواقع االجتماعية تتفوق 
على الهاتف والبريد اإللكتروني أثناء السفر للتواصل مع العائلة

بني ٢٥ و٣٤ سنة حيث يلجأ ٧٦٪ منهم إلى 
هــــذه املواقع ليخططــــوا لرحلتهم اجلوية 

القادمة.
  ويقول هويت هاربر، نائب الرئيس األول 
واملدير اإلقليمي للعالمة التجارية في فنادق 
ومنتجعات شيراتون: «في ظل اإلقبال الكبير 
الذي تشهده املواقع االجتماعية كأداة تواصل 
Link@ أكثر من املواقع األخرى، يشكل برنامج
Sheraton أداة ضرورية للنزالء وليس أداة 
ترفيه. ونحن حريصون على تلبية جميع 
متطلبات االتصاالت التي يحتاجها عمالؤنا 

الكرام». 
  يعد «Link@Sheraton» برنامجا خاصا 
بعالمة شيراتون التجارية، في إطار خطة 
تبلغ قيمتها ٦ مليارات دوالر لتعزيز مكانة 
العالمــــة التجارية وإثــــراء جتربة النزالء 
مبزايا مخصصة أثناء السفر حول العالم. 
الفريد في   Link@Sheraton ويتيح برنامج
صالة االستقبال للمسافرين النفاذ الفوري 
للمعلومات والتقنيــــات الهامة لألعمال مع 
إمكانية اإلبقاء على اتصال معها، كما يوفر 
لهم املتعة والترفيه عبر شبكته االجتماعية 
املصممــــة لتكوين بيئــــة متكاملة تدعوهم 
للتفاعل مع بعضهم أثناء استعراض البريد 
اإللكتروني والبحث عن املعالم الســــياحية 
احمللية، حتــــى أنهم يســــتطيعون طباعة 
بطاقات الصعود عبــــر محطات الكمبيوتر 
املزودة بإمكانية االتصال املجاني باإلنترنت 

 .Wi-Fi
Link@ ومن أجل االستفادة املثلى من جتربة  

Sheraton، يتيح مجتمع شيراتون عبر اإلنترنت 
للمسافرين إمكانية مشاركتهم جتــــربتــهم 
وتوصياتهم وغير ذلك عبر املوقع اإللكتروني 
SheratonBetterWhenShared.com، وتويتر 
(@SheratonHotels)، وفيس بوك من خالل 
 ،(facebook.com/sheratonhotelsandresorts)
وتشــــجع هذه املنصات على احلوار وإدالء 
اآلراء وطرح األفكار حول السفر واملسابقات 
والعروض اخلاصة التي من شأنها اإلسهام في 
تعزيز اخلدمات التي تقدمها فنادق ومنتجعات 

شيراتون للمسافرين. 

من ٥٤٪ انهم يعــــرفون أشخاصا طردوا من 
عمـــلهم جــــراء شــــيء مت نشره أو قوله 

عبــــر اإلنترنت. 
  وبغض النظر عن مخاطر املواقع االجتماعية 
ومنوها املتزايد، أكثر من النصف بنسبة ٥٦٪ 
يؤيدون أهمية ربط األعمال مع األشخاص 
الناشطني في قنوات املواقع االجتماعية، حتى 
أن ٥٥٪ يلجأون إليها للبحث عن عالقات عمل 

جديدة وتعزيز األعمال القائمة. 
  كمــــا أن العديــــد يســــتخدمون املواقع 
االجتماعية للجمع بني العمل واملتعة. حيث 
ان أكثر من النصف بنســــبة ٤٥٪ للرجال، 
و٤٠٪ للنساء، يخططون من خاللها مواعيد 

للترفيه أثناء تنقالتهم. 

  حقيقة أم خيال؟

  أظهرت الدراسة أن قرابة ٧٠٪ من املشاركني 
في االستطالع ال ينشرون معلومات صحيحة 
عن أنفسهم عبر هذه املواقع، حيث ان ٢٧٪ 
يكذبــــون قليال، ٢١٪ يبالغــــون في كذبهم، 
واعترف ٢٠٪ بأن ما نشــــروه عبر املواقع 
االجتماعية هي معلومات مفبركة بالكامل. 
ومتيل النســــاء لقول أكاذيــــب بيضاء عبر 
االنترنــــت، بينما تبني أن الرجال الصادقني 
١٠٠٪ تبلغ نسبتهم ٤٦٪ مقابل النساء اللواتي 

تبلغ نسبة الصادقات منهن ١٨٪. 
  ما الشريحة األكثر اســــتخداما للمواقع 

االجتماعية أثناء التنقل؟
  أكثــــر من ٥٠٪ مــــن نزالء الشــــيراتون 
يستخدمون Link@Sheraton خالل إقامتهم. 
ويحتــــل فيس بــــوك مرتبة أكثــــر املواقع 
زيارة عبــــر Link@Sheraton من قبل ٧٥٪ 
من النزالء، إذ يرى ٦٢٪ من املشــــاركني أن 
املواقع االجتماعية تسهل بدرجة كبيرة حتديد 

املواعيد واللقاءات.

  ٦٤٪ يستخدمون المواقع االجتماعية كأداة 
تخطيط للسفر. 

  ٦٤٪ من املشــــاركني يستخدمون املواقع 
االجتماعية إلعداد خطة ســــفرهم، وترتفع 
هذه النسبة ضمن الفئة العمرية التي تتراوح 

 أظهر استطالع ضمن دراسة عاملية حول 
الشبكات االجتماعية أعدته مجموعة فنادق 
ومنتجعات شيراتون، التي أطلقت برنامج 
Link@Sheraton بالتعاون مع «مايكروسوفت»، 
أن أكثر من ٦٠٪ ممن شـــملهم االستطالع 
يستخدمون الشبكات االجتماعية ليبقوا على 
اتصال مع العائلة واألصدقاء أثناء السفر، 
حتى أن أكثر من ثلثهم، بنسبة ٣٦٪، يفضلون 
تسجيل دخولهم إلى املواقع االجتماعية على 
إجراء مكاملة للمشاركة في األخبار السارة. 

  الشبكات االجتماعية ضرورة من ضرورات 
الحياة

  بصورة شاملة، مثلت الشبكات االجتماعية 
بالنسبة للمشــــاركني في االستطالع أحد 
ضرورات احليــــاة كالهواء واملاء. حيث ان 
أربعة أخماس املشاركني يدخلون إليها من 
وقت آلخر خالل اليوم، وثلثهم يسجل دخوله 
عدة مرات في الساعة، بينما ٣٩٪ قالوا انهم ال 
يستطيعون العيش بدون املواقع االجتماعية. 
ويتفقد خمس املشاركني املواقع االجتماعية 

عدة مرات في اليوم أثناء السفر.
  أجرت هذه الدراسة العاملية شركة «ستادي 
لوجيك احملدودة»  STUDYLOGIC، وشملت 
٤٢٠٤ أشــــخاص عبر الهاتف في الواليات 
املتحدة األميركية واململكة املتحدة والصني. 
وقد أكملت فنادق شيراتون اإلجراءات لبدء 
تنفيذ تطبيقها Link@Sheraton بالتعاون 
مع مايكروســــوفت، وهو عبارة عن موقع 
اجتماعي يبقي املسافرين على اتصال مع 
العائلة واألصدقاء على مدار ٢٤ ساعة في 

٤٠٠ فندق حول العالم تقريبا.

  الشبكات االجتماعية تجمع ما بين العمل 
والترفيه

  يتفقد ٥٤٪ من املشاركني ملفات األشخاص 
قــــبل االجتمـــاع بهـــــــم ألول مـــرة في 
مجــــال العمل. وقرابــــة ٦٠٪ قالــــوا انهم 
ال يوظفون مؤهال تــــرك لديهم انطــــباعا 
سلـــبيا بـــســــبب مـــلفه املنشور عـــلى 
 حضور جماهيري من مختلف األعمار في حفل إنفانيتي مبجمع ٣٦٠أحد املواقع االجتماعية، بينــــما قال أكثر 

 الشخصيات الكرتونية أمتعت احلضور

 مسابقات للحضور

 حفل ترفيهي في مركز إنفانيتي بمجمع ٣٦٠
 ضمـــن نطـــاق حفالتـــه 
االسبوعية اقام مركز انفانيتي 
الترفيهي العائلي في مول ٣٦٠ 
ـ الطابـــق الثالث حفال خاصا 
مبناسبة قرب انتهاء عام ٢٠١٠ 
واالستعداد الستقبال عام ٢٠١١، 
بحضور حشد من االطفال مع 
الذين امضوا ساعات  اسرهم 
من الفرح والبهجة استمتعوا 
خاللها بااللعاب التي يحتويها 
املركـــز وهـــي االحـــدث في 
التسلية  الكويت وجتمع بني 
والتركيز والتعليم، وبفقرات 
التي  احلفل الشيقة واملمتعة 
قدمتها فرقة السنافر الكويتية 
وتخللتها مسابقات للصغار 
والكبار في اجواء تنافسية حيث 
نال الفائـــزون بها العديد من 
اجلوائز القيمة وسط تصفيق 

احلضور وتشجيعهم.
  واملعروف ان مركز انفانيتي 
الترفيهـــي العائلي هو احدث 
واكبر مركز ترفيهي في الكويت 
اقيم على مســـاحة ٥٥٠٠ متر 
مربع فـــي الـــدور الثالث في 
مول ٣٦٠ ويضم مجموعة من 
املتنوعـــة واملبتكرة  األلعاب 
التي تناسب جميع  والشيقة 
الفئـــات العمرية من الصغار 
دون سن اخلامسة وما فوق، 
وكذلك صممت صالتان القامة 
احلفالت اخلاصة واعياد امليالد 
ومسرح مجهز ملختلف االنشطة 

االستعراضية. 

 رزق عبداهللا زامل الظفيري مبولود 
أســـماه فهد تخليدا لذكرى املغفور له 
بإذن اهللا تعالى امللك فهد بن عبدالعزيز 
رحمه اهللا، كما توجه الظفيري بالدعاء 
الى اهللا ان مين بالشفاء العاجل على 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 

بن عبدالعزيز.

 تلقت مديرة مدرســـة اجليل 
اجلديد للمرحلة االبتدائية مليحة 
جراغ الشـــكر من أولياء األمور 
على رعايتها ومتابعتها ألحوال 
الراقي  الطلبة وتعاملها  أبنائها 
مع أولياء األمور فلها كل الشكر 

والتقدير. 

جهود مشكورة جلراغالظفيري رزق مبولود أسماه فهد

 السنعوسي مكرما خالد زين الدين

 خالد الغامن متحدثا للحضور عدنان زين الدين يلقي كلمته

 مشاري السنعوسي وخليفة الشمالن وصقر البدر ونيقوال بوملهب

 السنعوسي وزين الدين يكرمان محمد شريف جانب من توزيع الهدايا

 متابعة من احلضور موظفو منتزه اخليران يتابعون فقرات احلفل 

 الغانم يرعى تكريم موظفي منتزه الخيران

 برعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
االدارة – العضو املنتدب لشركة املشروعات 
السياحية خالد الغامن ونائب العضو املنتدب 
للشؤون الســـياحية مشاري السنعوسي 
ومديـــر عام منتزه اخليـــران عدنان زين 
الدين ومدير ادارة الصيانة خليفة الشمالن 
ومديـــر ادارة األبـــراج بالتكليف نيقوال 
العامة  بوملهب ورئيس قســـم العالقات 
واإلعالم صقر البـــدر وجانب من قيادات 
الشـــركة، نظم منتزه اخليـــران أحد أهم 
مرافق شركة املشروعات السياحية اللقاء 
السنوي للعاملني باملنتزه وذلك في إطار 
توطيد أواصر الصداقة واأللفة بينهم، حيث 
انطلق اللقاء السنوي بكلمة رحب فيها زين 
الدين بالعضو املنتدب واحلضور مهنئهم 
بالعامني الهجري وامليالدي ومشيدا بأداء 
العاملـــني طوال عام ٢٠١٠، مؤكدا ان ادارة 
املنتزه تعمل بشكل عام على تنظيم مثل 
هذه األنشطة للتقريب بني العاملني وتوفير 
املناخ املناسب خللق روح األسرة الواحدة 
وحتفيزهم على التعـــاون وبذل اجلهود 
خلدمة عمالئنا وزوارنا في املنتزه وملس 
التي يتمتعون  العاليـــة  الروح املعنوية 
بها من خالل تواجدنـــا معهم، كما أعرب 
عن سعادته باالجنازات التي مت حتقيقها 

من خالل خطـــة العمل لعام ٢٠١٠ واآللية 
التي حكمت نظام العمل فيها، وأعرب عن 
شكره لراعي هذا اللقاء واالدارة العليا على 
كل الدعم للمشـــروعات املقامة في املنتزه 
باالضافة الى الدعم املادي واملعنوي الذي 
تقدمه االدارة ملوظفي املنتزه وتوجه بالشكر 
أيضا للعاملني باملنتزه متمنيا مزيدا من 

اجلهد والعطاء.
  من جهته ألقى الغامن كلمة أشـــاد فيها 
باجلهـــود الطيبة التـــي يبذلها العاملون 
باملنتزه وحثهم على بذل املزيد واالستمرار 
في تقدمي أفضل اخلدمـــات ليبقى منتزه 
اخليران بالشكل املميز الذي يليق به، معبرا 
عن سعادته ملشاركته في اللقاء السنوي 
الذي يحرص عليه بشكل دائم تعبيرا عن 
روح األســـرة الواحدة التي تسود جميع 
مرافق شركة املشروعات السياحية والعالقة 
املميزة التي تربط االدارة العليا للشركة 
مبوظفيها مؤكدا على دعمه ملوظفي الشركة 
بشـــكل عام وموظفي مـــنتزه الـخــيران 
بشـــكل خاص، وفي ختام كلمتـــه هـــنأ 
الغامن جميع العاملـــني بالعامني الهجري 
واملـيــــالدي ثم قـــام الغامن وزين الدين 
وقيادات الشركات بتوزيع الهدايا واجلوائز 

على املوظفني.


