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 BMW Z4 محمد شافي أنفار الفائز بالسحب على اجلائزة الكبرى سيارة

»زين« تختتم مشاركتها في معرض »إنفو كونكت« بالسحب على الجائزة الكبرى

في المؤتمر السنوي اإلقليمي لإلبداع واإلعالن في لبنان

.. والشركة تحصد الجوائز الرئيسية
عن إعالن حملة »األونروا«

أعلنت مجموعة زين أن اعالنها التلفزيوني اخلاص بوكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق االوسط )االونروا( قد فاز 
بثالث جوائز في حفل توزيع جوائز مؤسسة »مينا كريستال« والذي 
أقيم على هامش املؤمتر السنوي االقليمي لالبداع واالعالن والذي عقد 
مؤخرا في العصمة اللبنانية بيروت. وذكرت زين الشركة الرائدة في 
مجال خدمات االتصاالت املتنقلة في منطقة الشرق االوسط أن اعالنها 
الذي جاء حت����ت عنوان »االونروا 60 عاما.. انها حياة رائعة« والذي 
يسلط الضوء على حياة الالجئني الفلسطينيني في 60 ثانية، قد فاز 
بجائ����زة »أفضل انتاج«، وجائزة »أفضل مخ����رج«، وجائزة »أفضل 
موس����يقى«. وفي تعليقه على هذه املناس����بة قال الرئيس التنفيذي 
للش����ؤون التجارية في املجموعة بش����ار عرفة »لقد كان حتالفنا مع 
االونروا فرصة فريدة بالنس����بة لنا لنظهر أننا في زين نستطيع أن 
نقيم عالقة ش����راكة مع واحدة من املنظمات غي����ر احلكومية االكثر 
احتراما على مستوى العالم«. وأضاف عرفة بقوله »حاولنا من خالل 
هذا االعالن القصير أن نلفت انتباه العالم الى قسوة الظروف واحلياة 
املعيشية املتردية في املخيمات، وفي نفس الوقت حاولنا أن نعزز من 

اجلهود االنسانية التي تقوم بها هذه الوكالة«.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في ش����ركة سيتي فيلمز املنتجة 
لهذا الفيلم القصير مارك هاديف »لقد أثر فينا هذا االعالن التلفزيوني 
واستولى على وجداننا على العديد من املستويات، كما أنه ألهم فريق 
العمل لتقدمي منتج رائع أس����ر قلوب وعقول مشاهدي التلفزيون في 

شتى أرجاء املنطقة«.

اختتمت شركة زين مشاركتها في معرض 
انفو كونكت األس���بوع املاضي مبجموعة من 
الفعاليات والسحوبات على مجموعة من اجلوائز 
والهدايا، وذلك بعد اإلقبال الكبير الذي سجله 
جناحها اخلاص من قبل اجلمهور من خالل أكثر 

من 350 ألف زائر ملعرض انفو كونكت.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مشاركتها 
هذا العام في املعرض ومبصاحبة شبكة موزعيها 
املعتمدين قد حملت معها سلسلة من العروض 
واخلدمات التي واكبت أحدث التطبيقات التي 

قدمتها تكنولوجيا املعلومات.

وأوضحت أن هذه املش���اركة كانت مبثابة 
فرصة ممتازة للقاء عمالئها مباشرة والتواصل 
معهم، خصوصا أنها تس���عى إلى أن ترس���ي 
دعائ���م جديدة في هذا العام لتعيد تش���كيل 
طرق اتصالها م���ع عمالئها من خالل التنوع 

في اخلدمات واالبتكار.
وأفادت الش���ركة بأنها سجلت إقباال كبيرا 
على سلسلة العروض احلصرية التي قدمتها 
على جميع اخلدمات، مش���يرة إلى أنها وفي 
هذا السياق حاولت أن تصوغ هذه العروض 

بطريقة تتالءم مع تطلعات عمالئها.

وكش�������فت أن��ها أجرت الس�������حب على 
 BMW اجل����ائ���زة الك���برى وهي س���ي����ارة
Z4 2011، وق�������د ف����از م���حمد ش���افي أنفار 
في السحب الذي أجرته بحض���ور كثيف من 
اجلمهور وممثل وزارة التجارة، كما فاز عامر 
س���الم اجلالد بجائزة ال���� 10 آالف دوالر، أما 
جائزة ال� 5 آالف دوالر فقد فاز بها علي سعد 

جاسم.
وذكرت الشركة أنها تهنئ الفائزين باجلوائز، 
وتعد ف���ي ذات الوقت جمي���ع عمالئها بأنها 
ستكون على مقربة منهم باستمرار مبا يواكب 

طموحاتهم، مش���يرة إلى أنها تستعد الحداث 
نقلة نوعية جديدة في نوعية اخلدمات املقدمة 

خالل هذا العام.
وأوضحت الش���ركة أنها قام���ت بصياغة 
مجموع���ة من اخلدم���ات واملنتجات اجلديدة 
اعتم���دت فيها على أس���لوب وعالقة عمالئها 
مع أجهزة الهواتف وم���ا صاحبها من تطور 
كبير في عملي���ات نقل البيانات واملعلومات، 
مش���يرة إلى أنها وع���دت عمالءها بأن تكون 
عند مس���توى طموحاتهم ورغباتهم في هذه 

الصناعة املتغيرة.


