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 «أنوتا» تطلق موقعها اإللكتروني للتسوق
  بالتزامن مع إطالق تشكيلة ربيع ٢٠١١

 حرصا منها على أن تكون السباقة في عالم التسويق أطلقت شركة 
 «www.anotahshop.com» اجلناح األخضر موقع التسويق اإللكتروني
ملنتجات «أنوتا» من املالبس النســــائية اجلاهــــزة، وذلك انطالقا من 
اإلستراتيجية اجلديدة للشــــركة والتي تسعى من خاللها إلى تسهيل 
عمليات التســــوق ومتتني العالقات مع العميالت وكذلك العمالء الذين 
اعتادوا على التعامل مع تشــــكيالت «أنوتا» من املالبس اجلاهزة التي 
تواكب آخر صيحات األزياء من موسم إلى آخر حتى تلبي مختلف األذواق 
واألعمار للفتيات والسيدات واألطفال وتتالءم مع مختلف املناسبات.

  وفي بيان أصدرته إدارة شركة اجلناح األخضر، ذات التاريخ العريق 

في عالم األلبسة النسائية اجلاهزة في الكويت، أن املوقع اإللكتروني 
اجلديد «www.anotahshop.com» يتميز عن سواه من املواقع املشابهة بأنه 
يتيح الفرصة للعمالء للشراء في الكويت وتسلمها من قبلهم شخصيا أو 
أي شخص يقومون بتحديده لتسلم مشترياتهم في أي مكان في العالم 
وخصوصا دول مجلس التعاون اخلليجي حيث متتلك «أنوتا» أكثر من 
٢٠ فرعا في هذه الدول لتصل إلى صاحبها في ســــرعة قصوى. ويأتي 
إطالق املوقع اإللكتروني ملواكبة التطور في عالم االتصاالت والتسوق 
اإللكتروني، بالتزامن مع طرح تشــــكيلة ربيع ٢٠١١ في فروع «أنوتا» 
املنتشرة في أهم املجمعات التجارية في الكويت وهي األڤنيوز، سوق 

شــــرق، املهلب، الفنار، البيرق وكويت ماجيك، وتتميز هذه التشكيلة 
بألوانها الزاهية وتصاميمها املتميزة التي استمدها مصممو «أنوتا» من 

خالل دراسات وجوالت قاموا بها ألهم دور األزياء العاملية.
  ومن املعروف أن ما تقدمه «أنوتــــا» في الكويت من تصاميم يأتي 
بعد دراسة مستفيضة لذوق املرأة العربية حتى نضمن استمرار الثقة 
التي نالتها تصاميم «أنوتا» منذ انطالقتها قبل ســــنوات في الكويت، 
حيث أعدت الشركة خطة مستقبلية للتوسع من خالل اختيار العديد 
من املجمعات احلديثة التي سيتم إنشاؤها حتى تغطي فروعها مختلف 

املناطق. 

 الموقع يتيح الفرصة للشراء والتسلم في أي مكان في العالم

الصحة مع كل خطوة
شارك الكويت أفراحها بعيدي االستقالل والتحرير وانضم إلى سباق الوطني للمشي في 
12 مارس 2011. يس������تمر التس������جيل لغاية 11 مارس 2011 في خيمة الوطني بجانب 

املركز العلمي.

املشاركة في السباق تؤهلك لدخول السحب على سيارة
KIA Cerato Koup اجلديدة.
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