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جناح الشركة في املعرض

طرحت باقة خدمات السفر التي توفرها للعديد من الوجهاتلتنضم إلى باقة الوكالء والموزعين في المعرض

أعلنت شركة اخلطوط الوطنية العيسى: إضافة مهمة للمعرض وتجسيد لشراكة عريقة
عن مش����اركتها ف����ي التعاون مع 
القطاع السياحي بوزارة التجارة 
 EMITT ف����ي معرض والصناعة، 
الس����ياحي الدولي ملنطقة شرقي 
البحر املتوسط، لتسليط الضوء 
على باق����ة خدمات الس����فر التي 
توفرها الناقلة املتميزة إلى العديد 
من الوجهات التي حتظى بشعبية 

واسعة على مستوى املنطقة. 
وقد أقيم معرض EMITT الذي 
يعد أكبر معارض السياحة والسفر 
في تركيا وس����ادس أكبر معرض 
س����ياحي في العالم، ف����ي مدينة 
اسطنبول خالل الفترة من 10 إلى 
13 فبراير اجلاري. وبهذه املناسبة، 
علق رئيس القطاع التجاري لدى 
اخلطوط الوطنية، جون مورغان 
قائال: »يس����عدنا أن نش����ارك في 
معرض السياحة والسفر الدولي 
ملنطقة شرقي البحر املتوسط والذي 
متكنا من خالله من اس����تعراض 
أب����رز خدماتنا«، مش����يرا إلى أن 
اخلط����وط الوطني����ة أضافت في 
شهر مايو املاضي اسطنبول إلى 
قائمة وجهاتها من خالل تس����يير 
ثالث رحالت أسبوعية، لتصبح 

منذ ذلك احلني إحدى أهم وجهات 
اخلطوط الوطنية وأكثرها شعبية 
السفر  خصوصا ملالءمة مواقيت 
للضيوف املسافرين بهدف السياحة 
أو األعم����ال. وأضاف مورغان في 
تصريح صحافي: »نحن سعداء بأن 
منثل الكويت بالتعاون مع وزارة 
التج����ارة والصناعة وأن نعكس 
الطيران في  وجها مشرقا لقطاع 

البالد للجمهور العاملي«.
وباإلضافة إلى الرحالت الثالث 

التي تسيرها أسبوعيا إلى مطار 
أتات����ورك الدولي، تقدم اخلطوط 
الوطني����ة عروضا فري����دة على 
الكويت  القصي����رة من  العطالت 

إلى اسطنبول.
وتبدأ أسعار برامج العطالت 
هذه م����ن 105 دنانير للش����خص 
الواحد شاملة تذكرة السفر على 
منت الدرجة السياحية املتميزة مع 
إقامة ثالة أيام - ليلتني مشمولة 
الضريبة، وخصومات خاصة على 

خدمات السبا.
 وأكدت الشركة انها تولي برامج 
العطالت التي تقدمها نفس العناية 
التي تتميز بها على منت رحالتها، 
حرصا على منح ضيوفها جتربة 

سفر مريحة وممتعة. 
وبإمكان الضيوف الراغبني في 
السفر على منت اخلطوط الوطنية 
حجز تذاكر سفرهم عبر االتصال 
مبركز خدمة الضيوف في الكويت 

على الرقم 118 أو 24379999.

أعلن مدير إدارة السيارات في بيت التمويل 
الكويتي )بيتك( عاهد العيسى عن بدء شركة 
عبدالرحمن البش���ر وزيد الكاظمي عرض 
سيارات مرسيدس-بنز في معرض »بيتك« 
التجاري في منطقة الشويخ وامللقب مبعرض 
املعارض، والذي يعد أحد أهم وأبرز معارض 
السيارات في الكويت، لتنضم إلى باقة وكالء 
وموزعي السيارات اجلديدة املعتمدين ألبرز 
العالمات التجارية العاملية األخرى والذين 

فاق عددهم 18 وكالة عارضة.
وقال العيس���ى في تصري���ح صحافي، 
ان ش���ركة البشر وزيد الكاظمي أحد أعرق 
الشركات التجارية في السوق الكويتي وكذلك 
عالمة مرسيدس-بنز التي تعتبر واحدة من 
أرقى وأشهر العالمات التجارية في سوق 
السيارات العاملي والتي حتظى بقبول وثقة 

كبيرين، مؤكدا على أن هذه املبادرة جتسد الشراكة العميقة بني 
املؤسس���تني، كما متثل في الوقت ذاته إضافة ملعارض »بيتك« 

التجارية للسيارات.
وأضاف العيسى قائال: يتم حاليا استقبال العمالء في املوقع 
اخلاص بشركة البشر والكاظمي في معرض الشويخ التجاري، 
من���ذ منتصف فبراير اجلاري، حيث تعرض س���يارات مختارة 
ترضي احتياجات وتطلعات العمالء من سيارات مرسيدس-بنز، 

مشيرا في هذه الصدد الى أن هذا التواجد 
س���تصحبه عروض خاص���ة ومميزة من 
قبل شركة البشر وزيد الكاظمي باإلضافة 
حلس���ومات من »بيتك« لعمالء احلسابات 

املصرفية لديه.
وبني بالقول: تربطنا في »بيتك« عالقة 
وثيقة بش���ركة عبدالرحمن البش���ر وزيد 
الكاظمي تعود لنحو 3 عقود، حيث مت االتفاق 
معها لعرض سيارات مرسيدس-بنز لتنضم 
الى مجموعة الوكاالت والعالمات التجارية 
في معارضنا لعدة اعتبارات، أهمها ما تتمتع 
به شركة البشر وزيد الكاظمي من مصداقية 
وسمعة حسنة، فضال عن عراقة وانتشار هذه 
العالمة التجارية، في الوقت الذي أبدت فيه 
شركة البشر وزيد الكاظمي ترحيبا بالتعاون 
مع »بيتك« لسمعته وخبراته املتراكمة في 

مجال التجزئة عموما وتسويق السيارات خصوصا«.
وأكد العيسى أن »بيتك« يهتم دائما بالوصول الى أكبر شريحة 
ممكنة من العمالء في السوق احمللي من خالل تنويع اخليارات 
وتوفير أكبر تش���كيلة من السيارات حتت سقف واحد لترضي 
جميع التطلعات، إضافة الى تقدمي العروض واخلدمات املميزة، 
معربا عن أمله في أن تس���هم ه���ذه املبادرة في تقدمي املزيد من 

اخلدمات املتميزة للعمالء الكرام.

»بيتك«: »البشر والكاظمي« تعرض سيارات 
»مرسيدس ـ بنز« بمعرض الشويخ

»الخطوط الوطنية« تعرض خدماتها المتميزة  
من خالل معرض EMITT السياحي في إسطنبول 

عاهد العيسى

»برقان« يعلن أسماء الفائزين 
بسحب حساب »يومي«

»الدولي« ينظم دورة تدريبية
 مع »كاريزما« لموظفي مركز االتصال

أعلن بن���ك برقان أس���ماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلس���اب »يومي«، وقام البنك 
بإيداع مبلغ 5000 دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حس���اب كل 
فرد م���ن الفائزين احملظوظني 
األربع���ة لألس���بوع املاضي، 
وقد جرى الس���حب في املكتب 
الرئيسي للبنك حسب اإلجراءات 
املتبعة فكان احلظ من نصيب 
الفائزين: راش���د نعير راش���د 
الهاجري، وبشار شفيق شرف 
الدين، وجاس���م حعفر حسني 
البرمي، وسلطان مجبل كامل 
كوي���ش وقامت رئيس مديري 
املصرفية الشخصية � مدير عام 
البنك مني���رة املخيزمي بتقدمي 
التهنئة للفائزين في سحوبات 
إن  األس���بوع املاضي، قائلة:« 
حساب يومي هو احلساب األوحد 
واألكثر تفردا في الكويت، فهو 
حساب يقدم سحوبات وجوائز 
يومية مجزي���ة مقدارها 5000 
دينار عدا أيام العطل األسبوعية 
اليوم وفي  الرسمية،  والعطل 
كل يوم هناك مفاجأة قد حتمل 
إليك خبر الفوز بجائزة 5000 
دينار، ويسرنا أن ندعو اجلميع 
لالس���تفادة من ه���ذه الفرصة 
الفري���دة الس���تثمار ودائعهم 
التي تع���ود عليهم  بالطريقة 

بفرص أكبر للفوز«.

وكان بن���ك برقان قد أطلق 
العام املاضي حساب »يومي« 
األول م���ن نوعه في الس���وق 
املصرفي���ة احمللية والذي يبدأ 
بفتح احلساب مببلغ 500 دينار 
املبلغ  أدنى ليدخل ه���ذا  كحد 
الس���حب بعد م���رور 30 يوما 
علي���ه، ومن ثم يبدأ في دخول 
السحوبات اليومية على جائزة 
5000 دينار يوميا )باستثناء 
عطل نهاية األسبوع واألعياد 
الرسمية( وتزداد فرص الربح 
من كل 50 دينارا تزيد على املبلغ 
حيث متث���ل كل 50 دينارا منه 
فرصة في السحب مما يعني أن 
املبلغ األولي املودع كحد أدنى 
وهو 500 دينار سيكون له 10 
فرص في السحوبات اليومية.

أعلن بنك الكويت الدولي عن 
تنظيمه دورة تدريبية موسعة 
للعامل����ني في مرك����ز االتصال، 
تناولت كيفية تعزيز العالقة مع 
العمالء من خالل تطوير قنوات 

االتصال املشتركة.
ف����ي بيان  وذك����ر »الدولي« 
صحاف����ي أن هذه ال����دورة التي 
قدمه����ا ملوظفيه بالتع����اون مع 
ش����ركة كاريزما إحدى الشركات 
الرائدة في مجال تطوير املهارات، 
جاءت بغرض حتقيق االستفادة 
املثلى ملوظفيه في مركز االتصال 
من خالل توفي����ر منهج تدريبي 
متقدم ومكثف حول كيفية إدارة 
عملية االتصال مبا يتماشى مع 
إس����تراتيجية البن����ك، حيث ان 
هذه مسألة مهمة وتؤرق العديد 
من املؤسس����ات على اعتبار أن 
قضية بن����اء عالقة اتصال مرنة 
العملي ألي  املنهج  من أولويات 
التنفيذي  املدير  مؤسسة. وقال 
للموارد البش����رية بالبنك سالم 
قبازرد »ان بنك الكويت الدولي 
من املؤسس����ات التي تسعى إلى 
تعزيز جهودها في تنمية املوارد 
البشرية، وذلك إلميانه الشديد 
بأهمية هذه اخلطوة في حتقيق 

األهداف اإلستراتيجية«.
وأوضح قبازرد أن البنك سارع 
إلى اقتناء مناذج تدريبية خاصة 
تهتم بتطوي����ر مهارات املوظفني 
وتعم����ل على إخ����راج اإلبداعات 
الكامن����ة داخلهم مبا  والطاقات 
أكثر على مناخ  إيجابية  يضفي 

منظومة العمل«.
وأكد أن االهتم����ام بالنواحي 
التدريبية يس����اعد على تشكيل 

العامل����ني وتوحيد  ش����خصية 
مفاهيمهم، مما يساعد على تطوير 
األداء وحتقيق األهداف املرجوة، 
مبينا أن »الدولي« سيسعى جاهدا 
إلى إيجاد الكيفية الالزمة لتحفيز 
واستخراج الطاقات اخلالقة لدى 
عناصره البشرية، وذلك لتحقيق 

املنافع املشتركة.
وب����ني قب����ازرد أن البرنامج 
التدريبي قدم األساليب الصحيحة 
املتبعة في كيفية إدراك أهمية رضا 
العميل وإتقان وسائل االتصال 
الالزم����ة للتعامل معه، مبينا أن 
البرنام����ج التدريبي املكثف قدم 
أساسيات االتصال الفعال وأهمية 
اجلودة اإلنتاجي����ة من منظور 

التفوق في مراكز االتصال.
 وأفاد بقوله: »لقد سعى بنك 
الكويت الدولي إلى تطوير قدرات 
موظفيه ف����ي مركز االتصال مبا 
يس����اهم في توس����يع العمليات 
التشغيلية خلدماته املصرفية، 
ومن ثم توس����يع قاعدة عمالئه 
واحملافظة على بناء قنوات اتصال 

مرنة ومتفوقة.

منيرة املخيزمي

سالم قبازرد 


