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 «براك الدولي» تعلن عمالئها الفائزين
  في جناحها بمعرض «إنفوكونكت»

 قال العضــــو املنتدب واملدير 
العام في شركة مركز براك الدولي 
حســــان حوحو ان املشاركة في 
معــــرض «انفوكونكــــت» جاءت 
الهواتف  لعرض احدث اجهــــزة 
املاركات املعتمدة  النقالة جلميع 
التــــي تقدمها الشــــركة لعمالئها 

بأسعار تنافسية.
  وأضاف ان الشراكة مع شركة 
زين متتد الكثر من عشرين عاما 

مكللة بالنجاح، وان الشركة تسعى 
لتعميق مفهوم هذه الشراكة.

ان الشركة تتمتع  الى    واشار 
بحصة سوقية جيدة، معربا عن 
امله في زيادتها خالل العام احلالي، 
عبر طــــرح مزيد مــــن موديالت 
الهواتــــف النقالــــة التــــي تالقي 

استحسانا عند العمالء.
  ولفت الى ان الشركة قامت اول 
من امس بسحب جوائز للعمالء 

الشــــركة  الرابحني، حيث قدمت 
العديــــد مــــن اجلوائــــز النقدية 
والعينية، متمنيا للجميع الفوز.

  وذكــــر ان شــــركة مركز براك 
الرئيســــي  الدولي تعــــد املوزع 
لشركة ســــوني اريكسون، وان 
التي تعرضها للجمهور  االسعار 
من املوديــــالت املختلفة ملنتجات 
سوني اريكسون باتت تستحوذ 

على اعجاب اجلميع.  

 افتتحت شـــركة ضياء بهبهانـــي معرضها اجلديد 
املتخصص في املعدات الرياضية، ونظم املطابخ واخلزائن 
احلائطية باإلضافة الى أرضيات الربر لتضيف الشركة 
أســـماء جتارية مميزة حتت مظلـــة عالمتها التجارية 
تتمثـــل فـــي: Techno Gym (Italy) : املعدات الرياضية 
ذات اجلـــودة واألداء املميز والقيمة األكبر في العالم، و

BC٣ (Spain): نظم املطابخ املتكاملة ذات اجلودة واملواد 
 (Difasa (Spain املتنوعة والقيمة االقتصاديـــة العالية
نظم اخلزائن احلائطية ذات التصاميم اجلديدة واحللول 
املتكاملة لكل املساحات، PaviGym (Spain) أرضيات الربر 

ذات املواصفات القياسية املتخصصة للصاالت الرياضية 
واالستخدمات االخرى.

  وافتتح املعـــرض حتت رعاية الشـــيخ طالل الفهد 
وبحضور السفير االيطالي انريكو جرانارا، وتأتي هذه 
االضافة في اطار استراتيجية الشركة لتعزيز عالمتنا 
التجارية التي حتمل متثيالت حصرية أخرى متميزة في 
عالم التأثيث سواء املنزلي أو املكتبي ولتوسيع قاعدة 
التكامل مع خدمات التصميم الداخلي والتنفيذ التي تقوم 
بها الشركة على أساس مبدأ املشاريع املتكاملة، وتقوم 
فلسفة الشـــركة على أساس رؤية هندسية من منطلق 

أن التجهيـــزات بأنواعها هي امتـــداد للعمارة الداخلية 
باالضافـــة الى أن أداء الشـــركة يعتمد على مبدأ ثالثي 

االبعاد الفكرة – اخلدمة – املنتج.
  وتعمل الشـــركة دائما على أن يكون أداؤها ذا قيمة 
إضافية للعميل وتتفاعل مع السوق على أساس إطالق 
املبادرات البناءة التي تســـاهم في خلق ثقافة ومفهوم 
نوعي لألداء، كما تدعو عمالءها لزيارة املعرض اجلديد 
الكائن في حولي – شارع بيروت – مجمع هاشم من السبت 
 pm الى الساعة ١٣:٠٠ am الى اخلميس من الساعة ٩:٣٠

  . ٢١:٣٠ pmالى الساعة pm وأيضا من الساعة ١٧:٠٠

 شريك إستراتيجي لـ «زين» وموزع رئيسي لـ «سوني أريكسون»

 الشيخ طالل الفهد والسفير االيطالي انريكو جرانارا يقصان شريط االفتتاح (انور الكندري) ..وتكرمي من إدارة املعرض للشيخ طالل الفهد والسفير االيطالي (سعود سالم) حسان حوحو متوسطا فريق التسويق بالشركة 

 جانب من السحب 

BC٣ (Spain): نظم املطابخ املتكاملة ذات اجلودة واملواد 
 (Difasa (Spain املتنوعة والقيمة االقتصاديـــة العالية
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عالم التأثيث سواء املنزلي أو املكتبي ولتوسيع قاعدة 
التكامل مع خدمات التصميم الداخلي والتنفيذ التي تقوم 
بها الشركة على أساس مبدأ املشاريع املتكاملة، وتقوم 
فلسفة الشـــركة على أساس رؤية هندسية من منطلق 

نوعي لألداء، كما تدعو عمالءها لزيارة املعرض اجلديد 
الكائن في حولي – شارع بيروت – مجمع هاشم من السبت 
pm am الى الساعة ١٣:٠٠ الى اخلميس من الساعة ٩:٣٠

  . ٢١:٣٠ pmالى الساعة pm وأيضا من الساعة ١٧:٠٠
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 مبنى معرض ضياء بهبهاني اجلديد

 «ضياء بهبهاني» تدشن معرضاً جديداً للمعدات الرياضية 
 عززت عالمتها التجارية بإضافة أسماء تجارية مميزة جديدة تحت مظلتها


