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شراكة إستراتيجية بين »الشايع« و »تشيزكيك فاكتوري« 
قامت ش����ركة محمد حمود 
الشايع االسبوع اجلاري بتوقيع 
اتفاقية متثيل جتاري حصرية 
مع شركة تشيزكيك فاكتوري 
املس����اهمة والتي تعد من أشهر 
ش����ركات املطاع����م األميركي����ة 
الرائدة، )واملدرجة: حتت اس����م 
NASDAQ: CAKE(، وبن����اء على 
هذه االتفاقية س����تقوم الشركة 
بانشاء وتشغيل سلسلة مطاعم 
تشيزكيك فاكتوري في الشرق 
األوسط. هذا وستكون باكورة 
هذه االتفاقية افتتاح أول فروعها 
في كل من الكويت ودبي خالل 

عام 2012.
هذا وقد مت االعالن عن هذه 
االتفاقية التي تعتبر أول توسع 
عاملي لشركة تشيزكيك في حفل 
رس����مي في 24 من شهر يناير 
اجلاري في مدينة لوس اجنيليس 
األميركية مت فيه التوقيع على 
عقد االتفاقية م����ن قبل كل من 
ديڤيد اوفرتون رئيس مجلس 
إدارة شركة تشيزكيك فاكتوري 
ومحمد عبدالعزيز الشايع رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 

محمد حمود الشايع.
بداية شركة تشيزكيك فاكتوري 
تعود إلى عام 1978 حيث اشتهرت 
هذه الشركة بسلسلة من املطاعم 
الراقية التي بلغ عددها 160 مطعما 
والتي تقدم مختلف أنواع الوجبات 
واألطعمة ذات اجلودة العالية في 
جو عائلي مريح، مبا في ذلك أطباق 
حلوى »فطيرة اجلنب« أو ما يدعى 
تشيزكيك التي اشتهرت بها الشركة 
 Godiva Chocolate Cheesecake مثل
 White Chocolate Raspberry Truffleو
 Red Velvet Cake Cheesecakeو
الشهيرة، تتمتع ماركة تشيزكيك 
فاكتوري بشهرة واسعة في منطقة 

متاشيا مع الفرص التي قدمتها 
األسواق في املنطقة، وتلبية 
الزبائن لتقدمي أش����هر  لطلب 
امل����اركات العاملي����ة في مجال 
املطاع����م، املقاه����ي، ومحالت 
األغذية الفاخرة مثل ستاربكس، 
دين آند ديلوكا، بي إف تشانغز، 
ولوب����ان كوتيديان. واجلدير 
بالذك����ر أنه مت ف����ي عام 2010 
توقيع اتفاقيات انتشار مماثلة 
مع ثالث شركات مطاعم أميركية 
 ،Shake Shack، Potbelly ه����ي
وexas Roadhouse، والت����ي من 
املتوقع أن تبدأ استقبال زبائنها 

خالل العام احلالي 2011.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة 
محم���د حمود الش���ايع، محمد 
عبدالعزيز الشايع: »نحن سعداء 
جدا لكوننا أول من حصل على 

الشرق األوسط، وستقوم شركة 
محمد حمود الشايع خالل السنوات 
اخلمس القادمة بانشاء وإدارة العديد 
من املطاعم باسم هذه املاركة العاملية 
في بلدان مختلفة في منطقة الشرق 
األوس���ط مثل اإلم���ارات العربية 
املتح���دة، دولة الكوي���ت، مملكة 
العربية  البحرين، قطر، واململكة 
السعودية.علما أن هذه االتفاقية 
تعطي لشركة محمد حمود الشايع 
حق االنتشار في أسواق أخرى في 
الش���رق األوسط وشمال أفريقيا، 
وفي أوروبا الوس���طى والشرقية 

باإلضافة إلى روسيا وتركيا.
الشراكة  وس����تضيف هذه 
اجلدي����دة اجلديد والفريد إلى 
مجموعة املطاعم التي تقدمها 
شركة الشايع لزبائنها، والتي 
مت توس����يعها بشكل كبير في 
السنوات القليلة املاضية وذلك 

حق التمثيل التجاري النش���اء 
وتطوير هذه املاركة الرائدة في 
العاملية. ونحن في  األس���واق 
شركة الش���ايع حني جنمع بني 
الش���هرة واجلودة التي تتمتع 
بها هذه املارك���ة وبني خبراتنا 
في األسواق احمللية في الشرق 
األوسط، واألسواق العاملية إضافة 
إلى النجاحات التي حققناها في 
املاركات  مجال إطالق وتطوير 
الشهيرة في الشرق  األميركية 
أوسط، فإننا بهذا نكون قد حققنا 

معادلة رابحة. 
نح���ن دائما نس���تطلع آراء 
املاركات  زبائننا حول أس���ماء 
العاملي���ة الت���ي يرغب���ون في 
احلص���ول عليها م���ن املطاعم 
الوجبات  التي تقدم  األميركية 
ذات اجل���ودة العالي���ة في جو 
عائلي مريح، ولقد استهل اسم 

مطاعم تشيزكيك فاكتوري أغلب 
استطالعات الرأي«.

وبدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة شركة تشيزكيك فاكتوري 
ديڤيد أوفرتون خالل حفل توقيع 
االتفاقي���ة: »نحن في ش���ركة 
تشيزكيك فاكتوري سعداء جدا 
إذ اننا نعلن عن قيامنا بتطبيق 
خطتنا االستراتيجية في التوسع 
بتقدمي م���اركات مطاعم عاملية 
في أسواق جديدة حيث سنبدأ 
في منطقة الش���رق األوس���ط. 
مارك���ة تش���يزكيك فاكتوري 
أصبحت عالمة جتارية شهيرة 
جدا وهي من سلس���لة املطاعم 
املفضلة لدى الزبائن، ليس فقط 
في الواليات املتحدة األميركية، 
وإمنا في العالم بأسره. إن في 
توقيع هذه االتفاقية بيننا وبني 
شركة محمد حمود الشايع فرصة 
إضافية لنا من أجل االستمرار 
في النم���و االقتصادي وتعزيز 
ربحية عائدات الشركة ألصحاب 

األسهم فيها«. 
وشركة تشيزكيك فاكتوري 
بدأت في عام 1978 حيث ابتكرت 
مبدأ املطاعم التي تقدم الوجبات 
الفاخرة في جو عائلي مريح ومت 
اطالق اسم تشيزكيك فاكتوري 
عل���ى مجموعة تل���ك املطاعم 
والشركة تقوم بإدارة 163 مطعما 
في الواليات املتحدة األميركية 
مبا في ذل���ك 149 مطعما حتت 
اسم ماركة »تشيزكيك فاكتوري« 
املسجلة، و13 مطعما آخر باسم 
املاركة املس���جلة »مقهى غراند 
لوكس« ومطعم واحد باس���م 
املاركة املسجلة »روك- شوغار«. 
كما تدير الش���ركة أكثر من 70 
التش���يزكيك  أنواع  صنف من 

واملعجنات األخرى. 

ستتوج في 2012 بافتتاح أول مطاعمها في الكويت ودبي

محمد عبدالعزيز الشايع خالل توقيع االتفاقية مع ديڤيد اوفرتون

فريق عمل »كيا«

»الجيل الجديد« من سيارات »كيا«
يلتقي بمحبيه في »المارينا كريسنت«

في حدث وصفه املدير الع���ام لعالمة كيا 
التجارية في الكويت س���الم املطوع بالنجاح 
الوطنية،  ال���وكاالت  الباهر، قدمت مجموعة 
كيا موتورز الكويت من خالل معرض متنقل 
لسياراتها أقيم في املارينا كريسنت في نهاية 
2010، الفرصة للجمهور للتعرف بصورة مباشرة 
وعن قرب على اجليل اجلديد من سيارات كيا 

احلائزة على الكثير من اجلوائز العاملية.
فم���ن خالل حملة ترويجي���ة مكثفة قامت 
مجموعة ال���وكاالت الوطنية، الوكيل املعتمد 
لسيارات كيا موتورز في الكويت، بدعوة عشاق 
السيارات لالستمتاع بتجربة قيادة موديالت 
كيا 2011 الرائع���ة، في الوقت الذي قدمت لهم 
الشكر على دعمهم من خالل فرصة للفوز برحلة 
مدفوعة بالكامل لشخصني ألستراليا والتي كانت 
من نصيب السيد حسني الكاكولي، باإلضافة 

إلى العديد من اجلوائز النقدية القيمة.
وفي تعليقه على أنشطة احلدث، قال سالم 
املطوع: »لقد أدهشت كيا احلضور مبا ميكن 
أن تقدمه اليوم على كل املستويات، سواء من 
ناحية أناقة التصميم اخلارجي، األداء املتفوق، 
التكنولوجيا املتقدمة وعلى مستوى اجلودة 
الكلية بصفة عامة«، وأضاف: »ميكننا بالكاد 
تلبية جميع طلبات جتربة القيادة، وأنني على 
ثقة بأن هذا مؤش���ر إيجابي وفق كل املعايير 
ملا س���يحمله عام 2011 لعالمتنا التجارية من 

جناح«.
وقد كان جنوم احلدث هم املوديالت التي مت 
إطالقها حديثا والتي تعبر بجدارة عن اجليل 
اجلديد لكيا، ممثلة بالصال���ون الفاخرة كيا 
كادينزا، السيارة سبورتاج � SUV والتي أعيد 
تصميمها بالكامل والسيارة الصالون املتوسطة 
احلج���م والفائقة الروعة التي أعيد تصميمها 

بالكامل أيضا � أوبتيما.
هذا باإلضافة إلى املوديالت األخرى التي كانت 
جاهزة لالنطالق من على منصات العرض ملنح 
احلضور جتربة قيادة فريدة والتي اشتملت على 
سيارة سورينتو-SUV املتوسطة احلجم بشكلها 
اجلديد املذهل، سيارة موهافي-SUV الكبيرة 
احلجم، وكارنفال- الف���ان العائلية الرحبة، 
وسول-الكروس أوفر الشبابة، والكومباكت- 
سيراتو، باإلضافة إلى الكوبيه الشبابية اخلالبة 

-سيراتو كووب.
وميثل »اجليل اجلديد« من كيا، واملس���مى 
عن جدارة »احلمض الن���ووي اجلديد لكيا«، 
حتوال جذريا في الشكل واملضمون ويلعب دورا 
محوريا في تغيير املفهوم السائد لدى اجلمهور 

والزبائن حول سيارات كيا حول العالم.
وفي خطوة تظه���ر للعالم مدى جدية كيا 
موتورز العاملية حول هذه املسألة االستراتيجية 
قامت الش���ركة بتوظيف مدير جديد لقس���م 
التصميم هو بيتر ش���راير، املصمم الس���ابق 
لعالمة أودي والعقل الذي يقف وراء التصميم 

الفريد ملوديل أودي تي تي.
وقد ج���اءت نتيجة املزاوجة بني العبقرية 
األملانية لبيتر ش���راير وش���غف كيا موتورز 
بالتفوق على هيئة 11 موديال من الس���يارات 
الفائقة اجلودة والقادرة على املنافسة والفوز 

بجوائز عاملية.
كما أصبح من السهولة متييز موديالت كيا 
املدهش���ة من خالل تصميم الواجهة األمامية 
الفريد والذي يتخذ شكل »أنف النمر« ومينح 
السيارة أناقة مميزة وشخصية واثقة ميكن 

التعرف على قسماتها عن بعد.
ومن اجلدير بالذكر أن التحول في سيارات 
كيا ال يتوقف عند الش���كل، بل يواكبه بشكل 
مباشر التركيز على جودة األداء، حيث تتخطى 
العديد من موديالت كيا منافس���اتها في نفس 
الفئة في هذا املجال، فعلى س���بيل املثال، مت 
 Lambda جتهيز موديالت كيا كادينزا مبحرك
II س���عة 3.5 لترات والذي ميث���ل ارتقاء عن 
محرك Lambda I املستعمل من قبل املنافسني. 
وميكن هذا التطوير كيا كادينزا من توليد قوة 
قصوى تعادل 290 حصانا وعزم أقصى حتى

.kgf.m 34.5 
وتأتي موديالت اجليل اجلديد من كيا محملة 
بأحدث مواصفات، ورداء من الفخامة لتوفير 
أعلى قيمة مقابل الس���عر. ففي موديالت مثل 
أوبتيما اجلديدة تعتبر من التجهيزات املعيارية 
مواصفات مثل التشغيل عن طريق ضغطة الزر 
واملفتاح الذكي، التحكم اآللي املزدوج بالبيئة 
الداخلية، املقاعد األمامي���ة واخللفية املكيفة 
 »Dimension« والنظام الصوتي عالي اجلودة
مع مش���غل اس���طوانات CD ونظام MP3 و8 
مكبرات ص���وت. هذا باإلضافة إلى الس���قف 
البانورامي الواس���ع اإلنتش���ار في موديالت 
مثل كادينزا وأوبتيما أو املرايا اجلانبية التي 
تط���وى أوتوماتيكيا ونظ���ام املالحة املجهز 

.LCD بشاشة
وفي إطار تفوقها املتالحق تواصل موديالت 
اجليل اجلديد حصد اجلوائز املتتالية ملواصفات 
األمان املتطورة فيها حيث مت اختيار وتكرمي 
موديالت سول 2010، سيراتو 2010، سورينتو 
2011 وس���بورتاج 2011 بجائزة »أفضل خيار 
للسالمة« من قبل معد التأمني األميركي للسالمة 
على الطرقات السريعة. ومع مثل هذه اإلجنازات 
فإن���ه ليس من املس���تغرب أن يرتفع الطلب 
عل���ى موديالت اجليل اجلديد لكيا ليصل إلى 
مستويات قياسية، حيث سجلت كيا موتورز 
العاملية ارتفاعا مدهشا في املبيعات في سنة 

2010 ناهز 26.5% على مستوى العالم.
يجدر بالذكر أن كيا موتورز العاملية ممثلة 
في الكويت من خالل مجموعة الوكاالت الوطنية، 
إحدى شركات عبدالعزيز العلي املطوع، الوكيل 
املعتمد لكيا موتورز في الس���وق احمللي منذ 

العام 1997.

نجاح باهر لحدث تجربة قيادة كيا


