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 باسل املناصرة

 «برقان» يحتفل بالعيدين الوطني 
والتحرير  في مركز ديسكفري  

 في ٢٦ الجاري 

 ضمـــن احتفاالته بالعيدين الوطنـــي والتحرير، أعلن بنك 
«برقان» عن اســـتضافته لعدد من األنشطة الترفيهية يوم ٢٦ 
فبراير الجاري وذلك في مركز ديسكفري، وستجرى هذه األنشطة 
بالتعـــاون مع مجموعة التكاتف التطوعيـــة احتفاال بالذكرى 

الخمسين الستقالل الكويت والذكرى العشرين للتحرير. 
  وسيقدم البنك في هذه المناسبة عددا من البرامج الترفيهية 
لأليتام وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك زوار 
مركز ديســـكفري التجاري حيث سيحظى الحضور بعدد من 

الهدايا احتفاال بهذه المناسبة الوطنية.
  وعن هذا االحتفال، قال رئيس مديري التســـويق بالوكالة 
في بنـــك برقان بشـــير جابـــر فـــي تصريح صحافـــي: «إن 
االحتفاالت الوطنية لهذا العام تعتبر األوســـع واألبرز لتعدد 
المناســـبات في شـــهر واحد، وإننا فخورون بأن نكون جزءا 
من احتفاالت الكويـــت بأعيادها الوطنيـــة، ولذلك فإن البنك 
يســـتمر في تعزيز التواصل ليكون جزءا فاعال ومساهما في 
المجتمـــع الكويتي من خالل مشـــاركتنا الفعالة في عدد كبير 

من األنشطة». 

 «ديلمون المتحدة» وكيًال حصريًا 
  لمصاعد أورونا اإلسبانية بالكويت

 كشـــف رئيس مجلس إدارة شـــركة ديلمون املتحدة للتجارة 
العامـــة واملقاوالت فؤاد عبد الرزاق اخلميس عن اختيار شـــركة 
ديلمـــون وكيال حصريا ملصاعد اورونا في الكويت، مبينا أن هذا 
االختيار جاء بعد أربع ســـنوات من التعاون بني الشركتني وبعد 
أن تأكدت شـــركة اورونا من قدرة وكفاءة الشركة على تولي هذه 

املسؤولية.
  وأضاف اخلميس على هامش ورشة عمل ملناقشة املزايا التي 
تنفرد بها مصاعد اورونا االســـبانية بحضور قيادات من الشركة 
ومديرها العام قاسم هاشم ان مصاعد اورونا دخلت السوق احمللي 
منذ الثمانينيات من القرن املاضي واعتمدتها معظم املؤسســـات 
والهيئات احلكومية الكبرى ملا تتمتع به من مواصفات عالية وقدرة 

كبيرة على التحمل والتشغيل لفترة طويلة.
  وأوضح هاشـــم أن مصاعد أورونا صناعة اسبانية ١٠٠٪ وان 
منتجها اجلديد شـــهد الكثير مـــن التطوير، ومن ابرز مظاهر هذا 
التطويـــر ماكينـــة أو حفرة عميقة بـــاألرض، إضافة إلى وصول 

سرعتها إلى متر في الثانية الواحدة.
  هذا، وقد شملت ورشة العمل محاضرة شارك فيها كل من مدير 
املشـــاريع في شركة ديلمون ممدوح حسن لطفي ومدير املبيعات 
املهندس شادي شحاذي ومن شركة اورونا املدير اإلقليمي للشركة 

في منطقة الشرق األوسط أندر دياز وم.مايكل زابريان. 

 «زين» تطلق حملة باقة «sms» بال حدود مع «إيزي»
هي استمرار جلهد زين املتواصل 
في تقوية الروابط بني الشـــركة 
وعمالئها، مشيرة إلى أنها مازالت 
عند وعدها بطرح كل ما هو جديد 
وكل ما يقدم قيمة مضافة لعمالئها 

وفق أحدث املعايير العاملية.
   ولفتت زين إلى أن طرح هذه 
الباقة املتميزة من الرسائل النصية 
القصيرة، سيكون من خالل شبكة 
زين احمللية فقط، مشيرة إلى أن 
هذه احلملـــة تعد مبثابة خطوة 
الحقة للحملة التي طرحتها قبل 
فتـــرة لعمالء الـ «ايـــزي» التي 
قدمت من خاللها الشركة إمكانية 
التحدث بال حدود مع نهاية العام 

املاضي.
  وأفادت الشركة بأن كل مشترك 

 أعلنت شركة زين عن إطالق 
أحدث حمالتها التسويقية بطرحها 
باقة جديدة لعمـــالء الـ (ايزي) 
والذين ميثلون أكبر قاعدة عمالء 
لالتصاالت في الكويت للخطوط 

املسبقة الدفع.
  وذكرت زين في بيان صحافي 
أنها تطرح هذه املرة باقة الرسائل 
النصية القصيرة «sms» بال حدود 
وهي احلملة املكملة للحملة التي 
أطلقتها قبل فترة لباقة «انطلق 
بال حدود مع ايزي»، مبينة أن هذه 
احلملة ستتيح جلميع عمالئها من 
الـ «ايزي» إمكانية إرسال الرسائل 
النصية القصيرة بال حدود دون 

التقيد بأي شروط.
  وأشـــارت الى ان هذه احلملة 

بإرسال رســـالة نصية قصيرة 
حتتوي على احلرف «س» على 
الرقم ٩٩٩، ليتمتع باشتراك يومي 
أو أسبوعي أو شهري من الرسائل 
الالمحدودة  القصيـــرة  النصية 
ضمن شبكة زين احمللية ابتداء 
من ٥٠٠ فلـــس لليوم الواحد أو 
٢٫٥ دينار لألسبوع أو ٧ دنانير 

ملدة شهر.
  وفي هذا الســـياق، قال املدير 
التنفيذي لقطاع التســـويق في 
زيـــن الكويت باســـل املناصرة: 
«لقد وعدت زين عمالءها بعروض 
جديدة وخدمات مبتكرة. ان وهذه 
احلملة تترجم مساعي الشركة في 
هذا االجتاه، فهي ترى أن تنفيذ 
التزاماتها نحو قاعدة عمالئها يأتي 

في شبكة زين في اخلطوط املسبقة 
الدفع (ايزي)، يريد االستفادة من 
هذا العرض، ما عليه إال ان يقوم 

في مقدمة أولوياتها».
  وأضاف املناصرة: «مع إطالق 
هذه احلملة فإن زين تعزز اخلطوة 
التي قامت بها قبل فترة مع حملة 
التحدث بال حدود مع (ايزي) حيث 
انها بذلك تسلك نفس املسار في 

طريقة تعاطيها مع عمالئها».
  وأشـــار إلى أن حملـــة باقة 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة 
الالمحدودة هي حلقة أخرى مكملة 
ملا قامت به الشـــركة قبل فترة 
العروض  بطرحها مجموعة من 
املميزة على خدمـــات االنترنت 
ونقل املعلومات، لعمالئها الذين 
يفضلـــون اســـتخدام االنترنت 
خلطوط (اإليزي) على هواتفهم 
الذكية، مشيرا الى أن زين أخذت 

عهدا على نفســـها بـــأن تواصل 
مساعيها اجلادة نحو تقدمي أفضل 
قيمة مضافة لعمالئها، ومبينا في 
ذات الوقت أن زين كعادتها سباقة 
دائما في طرح اخلدمات وهي من 
هذا املنطلق تطرح اخلدمات التي 

تخدم هذه التوجهات.
ان:  املناصرة علـــى    وشـــدد 
«احلوار الذي بدأته زين مع عمالئها 
سوف يشهد اجلديد باستمرار، 
والفترة املقبلة سوف تعزز من 
قيمة هـــذا احلوار، خصوصا أن 
الشـــركة واكبت سريعا خدمات 
تكنولوجيـــا املعلومات وثورة 
الهواتف الذكية»، مبينا أن الشركة 
لن تتوانى في جلب أحدث اخلدمات 

إلى عمالئها.

 الشركة تعزز حوار الرسائل النصية القصيرة بين عمالئها

 ..وتوفر سلة خدمات جديدة 
  مع تجربة تسوق عصرية

 أعلنت شركة زين أنها انتهت مؤخرا من عمليات تطوير 
واسعة على شبكتها، وذلك بالتعاون مع شركة نوكيا سيمينز 
ــلة متنوعة خلدماتها  ــس العاملية، بغرض توفير س نتورك
ــويقية بطريقة أفضل وبأسلوب مينح اخلصوصية  التس

عند التسوق.
  وذكرت «زين» في بيان صحافي أن املشاريع التي قامت 
بها مؤخرا مع نوكيا سيمينز عملت على توحيد قاعدة بيانات 
ــبكة سابقا، مبينة أن  عمالئها والتي كانت موزعة على الش
بيانات املشتركني باتت على قاعدة واحدة اآلن، وهي مبنية 

.One NDS على قاعدة نوكيا سيمينز نتووركس
ــذي اعتمدته لبيانات  ــت أن النظام اجلديد ال   وأوضح
عمالئها سيوفر منصة متنوعة جلميع اخلدمات التسويقية 
التي تقدمها، مشيرة إلى ان هذه اخلطوة تقدم أفكارا أكثر 
وضوحا بالنسبة الختيارات املشترك املفضلة، باإلضافة إلى 
ــاعد على استهالك أقل للوقت عند طرح اخلدمات  أنها تس
اجلديدة. وقال املدير التنفيذي لقطاع الشبكات في شركة 
ــعى دائما إلى التفوق،  ــن الكويت فهد العلي: «زين تس زي
وتقدمي خدمة متميزة جلميع عمالئها، والتعاون اجلديد مع 
ــركة نوكيا سيمينز يخدم هذا التوجه، كونه يقدم سلة  ش

خدمات متنوعة بشكل مختلف متاما لعمالئنا».
ــي «أن احلوار مع  ــف العلي في تصريح صحاف   وكش
الهواتف النقالة وأسلوب االستخدام الذي أخذ أشكاال جديدة 
مع ظهور الهواتف الذكية فرض واقعا جديدا على صناعة 
ــن فطنت لهذه التحوالت  ــركة زي االتصاالت املتنقلة، وش
ــادرات التي تصب في  ــن ثم اعتمدت مجموعة من املب وم

هذا االجتاه».
  وأضاف بقوله: «شبكة زين مهيأة متاما لساحة احلوار 
اجلديدة مع الهواتف النقالة»، مشيرا إلى أن التعاون الذي 
قدمته شركة نوكيا سيمينز سيعطي الشركة موقعا أفضل 
للتوقع الدقيق الستخدام الشبكة واحتياجات املشتركني في 
املستقبل، مشيرا إلى أن هذه اخلطوة اجلديدة باإلضافة إلى 
أنها ستساعد على سياسة االستخدام العادل فإنها ستوفر 
ــوق  ــت املزيد من اخلدمات وخدمات التس في نفس الوق

بطريقة مبتكرة.
  وقال مدير إدارة احللول املنافسة لدى نوكيا سيمينز 
ــرق األوسط جعفر الشريدة: «إن مدى  نتووركس في الش
قدرة مشغلي الشبكات على حتسني خبرات عمالئهم أصبح 
األمر األهم الذي مييزهم في السوق، إن هذا املشروع الذي 
ميثل طرحنا العاملي األول لهذه املجموعة من اخلدمات متعددة 
التطبيقات على قاعدة «وان – إن دي إس ٨ سيساعد زين 
الكويت على تقدمي األسعار والعناية بالعمالء وجودة الشبكة 
بشكل أفضل، مما يضمن حتسني والء العمالء والتجربة 

الكلية للمستخدمني».  

 لقطة جماعية لفريق عمل «ديلمون» ويتوسطهم فؤاد اخلميس 


