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استمتع معنا في فندق ومنتجع كوبثورن سليل الجهراء »روائع جنيڤ« تقّدم نفسها  بلمسات ألبرتو لوكا في كويت ماجيك 

ريتش����ي، ملبرغيني، شيروتي، ڤالنتينو، 
أجنر، فندي، بيير كاردان، روشاس، سانت 
أونريه، روبرتو كافل����ي، وجميعها توفر 
فرصة اس����تثنائية للعمالء في احلصول 
على م����ا يرغبون في اقتنائ����ه، وما يؤكد 
ريادة اسم »جنيڤ جاليري« كواحدة من 
أكبر الشركات املالكة ألكثر الساعات شهرة 

في العالم.
كما فاجأت إدارة الشركة عمالءها على 
هامش االحتفال بتدشني طرح ماركة ساعات 
فرنشيسكو سمالتو السويسرية العريقة، 
ألول مرة في دولة الكويت ومنطقة اخلليج، 
وتض����م فاترينة العرض اخلاص باملاركة 
تشكيلة مميزة بتصاميم تلتقي مع الذوق 

الكويتي الراقي في اختيار الساعات.
من جهة أخرى كش����ف ياسر صابوني 
عن أن شركة روائع جنيڤ تستعد حاليا 
الفتت����اح فرع جديد في مجمع »أوليمبيا« 
الفخ����م في منطقة الس����املية، لتنضم إلى 
سلسلة من البوتيكات العاملية في املجمع، 
وأوضح أن افتتاح ه����ذا البوتيك يواكب 
النمو املتزايد في حجم مبيعات الشركة، 
ويهدف إلى الوصول إلى مزيد من العمالء 

في مختلف املناطق.

وقد سعت إدارة الشركة منذ فترة إلى هذا 
التغيير ملواكبة تطلعات الشريحة املهمة من 
العمالء. وأضاف أن الديكور الداخلي للبوتيك 
جاء مواكبا للتغييرات التي أجرتها الشركة 
أخيرا على أسلوب العرض، إذ أصبح لكل 
ماركة قسم خاص فيه من روح املاركة ما يدل 
عليها، وما يساعد العمالء على العثور على 
ما يرغبون في اقتنائه من ماركات ساعات 
عاملية، ومنها: دي����ور، جون جليانو، نينا 

فترينات عرض وأطر كبيرة مضيئة تعرض 
أحدث ما طرحته الدور العاملية من ساعات 
فاخرة، وفي الوسط أيضا صناديق زجاجية 
رائعة وأنيقة حتتوي على مجموعات أخرى 
غاي����ة في الفخامة. وأك����د صابوني أن هذا 
التحدي����ث يلبي رغبة ش����ريحة كبيرة من 
عشاق األناقة والباحثني عن الذوق الرفيع 
والساعات الفاخرة، الفتا إلى أن الفحيحيل من 
املناطق املعروفة بالكثافة السكانية العالية، 

احتفلت شركة »روائع جنيڤ« للساعات 
الفاخرة، بإعادة افتتاح بوتيكها في مجمع 
»كويت ماجيك« مبنطقة الفحيحيل، مساء 
يوم األربعاء املاضي بحضور املدير العام 
للشركة ياسر عبدالوهاب صابوني، ولفيف 

من الضيوف وعمالء الشركة.
وفي هذا الس����ياق، صرح املدير العام 
للشركة ياسر صابوني بأن إعادة افتتاح 
بوتيك »روائع جنيڤ« جاءت بعد إجراء 
الديكورات،  حتديثات وتغيير شاملة في 
استغرق العمل فيها ستة أشهر متتالية، 
وقام����ت على تنفيذها واح����دة من كبرى 
الشركات اإليطالية، وبلمسات مرهفة من 
مصمم الديكور العاملي ألبرتو جيان لوكا، 
الذي قدم مزيجا فريدا بني خامات مختلفة 
يعكس بوضوح املستوى الرفيع للعالمات 
التجارية التي اشتهرت شركة روائع جنيڤ 
بتقدميها لعمالئها، ورس����وخها في أذهان 
مقتنيها، إضافة إلى تعزيزه مساحة املكان 
بأنواع من اإلضاءة املوزعة بعناية لتمنح 
شعورا بالدفء واألناقة معا. ومنذ اللحظة 
األولى لزيارة بوتيك »روائع جنيڤ« كويت 
ماجيك ستلحظ الفارق الكبير بني التصميمني 
التقليدي واحلديث، إذ وزعت على اجلوانب 

مزدوجة مع إفطار وغداء لإلقامة 
أدنى، وتتمتع  ملدة ليلتني كحد 
غرفنا بديكوراتها الرائعة وأثاثها 
الراقي ال���ذي يجمع بني الراحة 
واالس���ترخاء وال���ذي يجعلكم 

تشعرون براحة تامة.
كما يرحب بكم مطعم تيماء 
لتناول اإلفطار والغداء والعشاء 
في���ه ويقدم بوفيه���ا رائعا من 
املأكوالت الشهية من جميع أنحاء 
العالم، مع التمتع باملنظر املدهش 
للخليج العربي ورمال الصحراء 

الذهبية.
يس���ري عرضن���ا حتى 27 
اجلاري، نحن في انتظاركم فال 
تدعوا الفرصة تفوتكم وسارعوا 
باحلجز لبدء عطلة منتصف عام 

مميزة.

يس���تمتع غالبيتنا في هذه 
األيام بعطلة منتصف العام وهو 
التوقيت املثالي لقضاء املزيد من 
العائلة واالسترخاء  الوقت مع 
والتمتع مبناظر رائعة الستعادة 

النشاط.
يبعد فندق ومنتجع كوبثورن 
اجله���راء 20 دقيق���ة عن مدينة 
الكويت وهو ج���زء من منتجع 
س���ليل اجلهراء السياحي، وبه 
مجمع جتاري وأماكن ترفيهية 
وعدد من املطاع���م، إنه الفندق 
الوحيد في ش���مال الكويت، ما 
يجعله مثالي���ا للتمتع بالهدوء 
وراحة البال بعيدا عن حركة السير 

املزعجة وصخب املدينة.
ولتكون إقامتكم معنا جتربة 
ال تنسى، ابتكرنا لكم باقتني: باقة 

إيكيا  يقدم مطع����م وكافيه 
الكوي����ت حالي����ا عرضا مميزا 
يش����مل طبق كباب خشخاش 
املشوي جلميع زوار املعرض 

خالل فبراير اجلاري.
الطبق من  ويعتب����ر ه����ذا 
االطباق احمللية الش����هية فهو 
متكون من الكباب املشوي واالرز 
العربي والصنوبر احملمص، كل 
ذلك وبسعر مميز فقط ب� 1.500 

دينار.
ويحافظ مطعم وكافيه إيكيا 
على أعل����ى املعايي����ر العاملية 
للج����ودة س����واء ف����ي طريقة 

فبراير ال تنس جتربة طبق كباب 
اخلش����خاش الشهي في مطعم 
وكافيه إيكيا واالستمتاع بجو 
يوفر ل����ك الراحة واملتعة بأقل 

االسعار.

التحضير او في اخلدمة وذلك 
انطالقا من اهتمام إيكيا بأن توفر 
لزبائنها استراحة خاصة عند 
زيارتهم ملعرض ايكيا، لذا عند 
زيارتك ملعرض ايكيا في شهر 

بقيمة 35 دينارا تش���مل غرفة 
فردي���ة او مزدوجة م���ع إفطار 
لإلقامة مل���دة ليلتني كحد أدنى، 
وباقة بقيمة 40 دينارا فردية او 

جنيڤ جاليري

ياسر صابوني يتوسط فريق العمل بالبوتيك

»فندي« من روائع جنيڤ باقة »سمالتو« مفاجأة احلفل ساعات ڤالنتينو

)محمد ماهر(من احلضور باحلفل

عرض مميز لـ »كباب خشخاش« في مطعم ومقهى إيكيا


