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قسم خدمة العمالء واستعدادات استثنائية للعروض

فريق عمل »املال وبهبهاني« في لقطة جماعية

جويل دانيال مع فريق عمل الشركة خالل طرح الساعات اجلديدة

جناح البنك في أحد املجمعات التجارية

قسم فحص السيارات مستعد للعروض عروض استثنائية على »جيب« و»دودج« و»كرايسلر« من »املال وبهبهاني«

»المال وبهبهاني« للسيارات تتألق بعروض استثنائية
في احتفال استثنائي باليوبيل 
الذهبي للعيد الوطني و20 عاما 
على التحري���ر و5 أعوام على 
تول���ي صاحب الس���مو األمير 
مقاليد احلكم، دعت شركة املال 
وبهبهاني للس���يارات � املوزع 
احلصري لس���يارات كرايسلر 
وجيب ودودج في الكويت إلى 
اليوم املفتوح لفحص السالمة 

املجاني ملالكي سيارات كرايسلر 
وجي���ب ودودج في جو عائلي 
ترفيهي وذل���ك يوم اجلمعة 11 
فبراير في مركز اخلدمة السريعة 
وقطع الغيار في الري � الدائري 

الرابع.
ويأتي اليوم املفتوح انطالقا 
من إستراتيجية الشركة وحرصها 
على توفير خدمة اس���تثنائية 

لعمالئها ط���وال فترة امتالكهم 
للسيارة، كي تظل هذه التجربة 
مثاال حيا للثقة والوفاء على مر 
الس���نني وتأكيدا ألرقى معايير 

التقدير واالمتنان للعمالء.
تضمن اليوم املفتوح مجموعة 
من األنشطة الترفيهية وتقدمي 
الهداي���ا للعم���الء وعائالتهم، 
باإلضافة إلى فحص الس���المة 

الكشف  املجاني بأحدث أجهزة 
الفني كما تضمن العرض خصما 
لغاية 70% على قطع الغيار و%20 
على أجور التركيب وتبديل زيت 

احملرك مجانا للجميع.
يتزامن العرض مع مجموعة 
من العروض املذهلة التي أطلقتها 
الشركة للجمهور على تشكيلة 
موديالت كرايسلر، جيب ودودج 

والتي تؤكد حرص الشركة الدائم 
على خدم���ة العمالء وخدمة ما 
بعد البيع وقد أثنى العمالء على 
اجلهد املبذول من فريق اخلدمة 
خالل الي���وم املفتوح والتركيز 
على خدمة العميل في معارض 
الشركة ومراكز اخلدمة احلديثة 
واملجه���زة بطاق���م فني مدرب 

ومعدات تقنية متطورة.

كم���ا متنى العمالء أن تكون 
هناك أنش���طة مماثل���ة لليوم 
املفتوح من طرف الشركة اجتاه 
عمالئها وذل���ك لتعزيز فرص 
التواصل بني الشركة والعميل.

 وفي ذات السياق، يؤكد مدير 
ادارة مراكز اخلدمة بشركة املال 
وبهبهان���ي للس���يارات يحيى 
العش���ي: »نحن نعم���ل دائما 

إلرضاء عمالئنا ونشكرهم على 
ثقتهم بنا«، وأضاف »ان سمعتنا 
في تقدمي مستويات راقية من 
اخلدمات، والتزامنا بأعلى درجات 
جودة التصنيع، وتصميمنا على 
تقدمي خدمة استثنائية للعمالء، 
حتظى بإش���ادة كبيرة وتلقى 
استقباال طيبا من العمالء ونحن 
نعمل جميعا كفريق واحد لهدف 

واحد هو خدمة عمالئنا وابتكار 
الفرص التي حتقق لهم القيمة 
والراحة والسالمة، وتأكيدا على 
حرصنا على س���المة عمالئنا، 
ننصحه���م بض���رورة االلتزام 
بالفحص الدوري للمركبة لتجنب 
الفني ولضمان  العطل  مخاطر 
أرقى معايير األداء التي يتوقعها 

العمالء من سياراتهم«.

بمناسبة االحتفال باليوبيل الذهبي الستقالل الكويت وأعياد التحرير وتتضمن فحص السالمة المجاني لجميع مالكي سيارات »كرايسلر« و»جيب« و»دودج«

»أوالد يعقوب بهبهاني« تطلق أحدث مجموعة 
من ساعات ICE Watch بمناسبة األعياد الوطنية

العريقة في عام 1938 التي حتتفل 
هي األخرى باصدارين خاصني 

مبناسبة األعياد.
وختمت بالق���ول: »منذ ذلك 
الوقت استمرت الشركة في تقدمي 
أرقى الساعات السويسرية مثل 
أرماند نيكوليت التي هي أيضا 
لها اصدار خاص مبناسبة األعياد 
الوطني���ة، فورت���س وأزميوث 
وغيرها من املاركات املرموقة«.

ظهورها في العديد من األغنيات 
 Black املصورة لفرق غنائية مثل
Eyed Peas وكذلك رؤيتها على 
معاصم املش���اهير من مشغلي 
 David Guitta األسطوانات مثل

The Time وغيرهما.
 ICE Watch وقالت ان ساعات
تتواف���ر في العدي���د من احملال 
واملتاجر في الكويت بدءا ببرج 
بيتك ومجمع بهبهاني ومجمع 

أعلن بنك بوبيان عن تواجده في مجمع األڤنيوز وذلك في الفترة 
بني 20 و26 اجلاري، وذلك للترويج ملسابقة تاريخ الكويت التي 
أطلقها البنك أخيرا مبناسبة مرور خمسني عاما على االستقالل 
و20 عاما على التحرير، وخمس سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وتتيح مس���ابقة تاريخ الكويت للمشاركني فيها فرصة الفوز 
بسيارة GMC أكاديا الى جانب عدد من أجهزة اآليفون واآليباد، 
وذل���ك من خالل االجابة عن مجموعة من االس���ئلة التي تتعلق 
بتاريخ الكويت، حيث مت االس���تعانة بواح���د من أبرز مؤرخي 
الكويت وهو د.عادل العبداملغني إلعداد نبذة مختصرة عن تاريخ 
الكويت بحيث متكن من يقرأها من االجابة عن االس���ئلة الواردة 

في املسابقة.
وميكن احلصول على استمارة املشاركة في املسابقة من خالل 
زي���ارة جناح البنك في مجمع األڤنيوز خالل االس���بوع اجلاري 
وقراءة محتوى املس���ابقة واالجابة عن االسئلة ومن ثم الدخول 

في السحب املقرر يوم 26 فبراير 2011.

منشر مول بوراق سنتر ومحالت 
فيرجن مغاستور في مارينا مول، 
وقريبا، في نهاية هذا الشهر، في 

الكوت مول.
وذكرت أن ش���ركة يعقوب 
يوس���ف بهبهان���ي تعتبر من 
أوليات من أدخل الساعة كسلعة 
في الس���وق الكويتي واخلليج 
العربي حي���ث كانت البداية مع 
س���اعة الوست اند السويسرية 

منى الدغيمي 
أطلقت ش���ركة أوالد يعقوب 
 ICE بهبهاني أحدث مجموعة من
Watch مبناسبة اليوبيل الذهبي 
لدولة الكويت والذكرى العشرين 
ليوم التحري���ر وقد مت تصميم 
 ICE Watch مجموعة من ساعات
خصوصا بهذه املناس���بة وهي 
متوافرة مبختل���ف ألوان العلم 
الكويتي وتتميز مبظهرها الفريد 

واحلصري.
وبهذه املناسبة قدمت مديرة 
 »»ICE Watch العالمة التجارية
جوي���ل دانيال تهانيه���ا لدولة 
الكويت داعية الشعب الكويتي 
باالس���تمتاع باقتناء التشكيلة 
والتصامي���م اخلاص���ة بالعيد 
.»ICE Watch« الوطني لساعات

 ICE Watch وأضافت أن ماركة
بلجيكية األص���ل حققت أحدث 
صرعة في أسواق املوضة وقدمتها 
ش���ركة بهبهاني الى األس���واق 

الكويتية في العام 2009. 
 ICE وتابعت: »تشكل ساعات
Watch اخليار األمثل للزبون الذي 
يس���عى الى أن يعك���س مظهرا 
عصريا ورياضيا وهي تتوافر 

بألوان عديدة ومميزة«.
ولفت���ت الى أن م���ا يعكس 
املاركة ورواجها،  مدى عصرية 

»بوبيان« يتواجد في مجمع األڤنيوز
ترويجا لمسابقة تاريخ الكويت


