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أعضاء مجلس إدارة مجموعة الساير والضيوف يتسلمون اجلوائز

من اليمني: محمد ناصر الساير وفيصل بدر الساير وناصر محمد الساير وهايسايوكي اينوي ومساعد بدر الساير ومبارك ناصر السايرإبراهيم الفوزان يتسلم اجلائزة

يوهان هايزلتز يتسلم اجلائزة بدر الساير ولولوة السايرهايسايوكي اينوي كبير مديري شركة تويوتا العاملية

جانب من عملية السحب اإللكتروني

العاملية.
وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة س����يارات 
ش����ركة مؤسسة محمد ناصر 
الس����اير مبارك ناصر الساير 
إن اجلوائز التي حصلنا عليها 
من تويوتا موتور كوربوريشن 

وأعضاء مجلس اإلدارة مساعد 
بدر الس����اير ومب����ارك ناصر 
الس����اير، باالضاف����ة الى عدد 
من ضيوف الشرف من شركة 
تويوتا موتور كوربوريش����ن 
يرأسهم هايس����ايوكي اينوي 
كبير مديري ش����ركة تويوتا 

لعمالئنا مما يثبت تفانينا لرضا 
عمالئنا.

وأضاف الساير قائال: »منذ 
بداية الش����ركة في عام 1954 
أصر رئيس مجلس اإلدارة على 
ان نك����ون األفضل في األعمال 
الكويت وكوننا  التجارية في 

جديدة في األحمدي مبساحة 
20.000 م2، وافتتحن����ا مركزا 
جديدا للكزس مبساحة 33000 

م2.
م����ن جانب����ه ق����ال كبي����ر 
مديري شركة تويوتا موتور 
كوربوريش����ن هايس����ايوكي 

ليس����ت س����وى نتيجة الننا 
وضعنا رضا عمالئنا في صدارة 

أولوياتنا.
الهدف قمنا  ولتحقيق هذا 
بتطوير برنامج األفضل بالعمل 
لتزوي����د موظفين����ا باملهارات 
الالزمة لتقدمي خدمة متفوقة 

حصدنا اجلائزة الذهبية فإن دل 
ذلك على شيء فإمنا يدل كبير 
على تصميم وتفاني موظفينا 
جميعا ليكونوا األفضل بالعمل 
وعلينا اآلن أن نعمل جاهدين 
التفوق، فلقد  الستمرارنا في 
افتتاحنا مراكز خدمة ومعارض 

تقديرا لنجاحات وإجنازات 
ش����ركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده والتي حققت 
أعلى أرقام قياسية في مبيعات 
الس����يارات اجلدي����دة وخدمة 
العم����الء املتمي����زة وامتي����از 
التسويق اإلس����تراتيجي في 
الكويت، كرمت شركة تويوتا 
موت����ور كوربوريش����ن ف����ي 
مركز لكزس اجلديد ش����ركة 
الساير  مؤسسة محمد ناصر 
وأوالده ورؤس����اء مجل����س 
اإلدارة واملديري����ن بالش����ركة 
املتميز وتفانيهم  أدائهم  على 
في حتقيق األهداف املنشودة 
ضمن اإلستراتيجية املقترحة 
للمنطقة ولسوق الكويت حتديدا 
بحيث كرمت شركة مؤسسة 
محمد ناصر الس����اير وأوالده 
بإح����دى اجلائزتني الذهبيتني 
املخصصتني ملوزعي تويوتا 
في دول الشرق األوسط وهي 
ال� 10 الذهبية  إحدى اجلوائز 
املخصصة ملوزعي تويوتا في 
العالم ولثاني مرة على التوالي 
حتصد شركة مؤسسة محمد 
ناصر الساير وأوالده اجلائزة 
الذهبي����ة للتف����وق في خدمة 
العمالء والتي حصل عليها فقط 
10 وكالء لتويوت����ا في العالم 

ضمن 167 وكيال.
وقد حض����ر احلفل رئيس 
مجل����س اإلدارة ناصر محمد 
الساير ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة فيص����ل بدر الس����اير، 

اينوي: »إننا بش����ركة تويوتا 
موتور كوربوريشن، حققتنا 
أفضل اإلجنازات ضمن دراسة 
J.D. باور لهذا العام للمركبات 
التي ميكن االعتماد عليها أكثر 
من غيرها على مدى 3 سنوات، 
كما نالت تويوتا املراكز العليا 
الش����عب األميركي  إدراك  في 
ألفض����ل ماركة س����يارات في 
اإلحص����اء الس����نوي الذي مت 
مؤخ����را، وأن تويوتا مازالت 
توظف أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا، لنقدمها بالشكل 

األفضل لعمالئنا«.
وأوضح هايسايوكي اينوي 
قائ����ال: »إن اجلائ����زة املقدمة 
من ش����ركة تويوت����ا موتور 
كوربوريشن لشركة مؤسسة 
محمد ناصر الس����اير وأوالده 
مجرد رمز ممنوح لتحقيق أفضل 
األرقام والنتائج التي تعكس 
جناح االستراتيجيات وبلوغ 
األهداف التي جتعل من سالمة 
العمالء أولوية، وذلك  ورضا 
من خ����الل حتقيق أعلى أرقام 
قياسية في مبيعات السيارات 
اجلديدة وخدمة العمالء املتميزة 
وامتياز التسويق اإلستراتيجي 
الكويت، وإنن����ي أهنئكم  في 
وأود أيض����ا أن أعرب لكم عن 
خالص الشكر ملساهمتكم في 
جعل الساير ليس فقط املوزع 
الرائد في الكويت، ولكن واحدا 
من أكثر موزعي تويوتا تقديرا 

في أي مكان في العالم«.

»تويوتا موتور كوربوريشن« تكّرم شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده
الشركة حققت أعلى أرقام في مبيعات السيارات الجديدة وخدمة العمالء وامتياز التسويق

قطع غيار »تويوتا« األصلية تهنئ الرابحين 
مع أضخم عروض الشتاء في عيد الكويت الوطني

أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده عن إجرائها السحب الكبير يوم 2 
اجلاري في متام الساعة 6 مساء في معرض 
الشويخ � كندادراي، بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة نومس النومس، ومن 
مؤسسة الس����اير مدير قطع الغيار سعيد 

محمد الشرفا.
وحرصت شركة مؤسسة محمد ناصر 
الس����اير وأوالده على أن يتم السحب وفقا 
للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرص متعادلة 
جلميع عمالء الساير، مما يعزز فرص فوز 
املشتركني بالتساوي، وذلك لعروض الشتاء 
التي أطلقته الشركة في موسم الشتاء من 
23 يناير الى 28 فبراير 2011 ومبناس����بة 
عيد الكويت الوطني والذي كان عبارة عن 
عرض خاص على قطع غيار تويوتا الساير 
األصلية، والذي أعطى زبائن معارض قطع 
الغيار ومراكز خدمة تويوتا فرصة التأهل 
لدخول السحب الكبير على جوائز ذهب 24 

قيراط مقابل كل 5 دنانير من فاتورة قطع 
غيار تويوتا الساير األصلية.

� اجلائزة األولى: س����بيكة ذهبية 250 
غراما � 24 قيراطا.

� اجلائزة الثانية: قس����ائم شرائية من 
الساير لإللكترونيات وكانون بقيمة 500 

ينار.
� اجلوائز الثالثة والرابعة واخلامس����ة: 
قسائم ش����رائية من الساير لاللكترونيات 

وكانون بقيمة 250 دينارا.
� اجلوائز من 6 الى 12: قس����ائم شرائية 
من الس����اير لاللكترونيات وكانون بقيمة 

100 دينار.
وقد فاز محمد إبراهيم اسماعيل املهندي 

باجلائزة األولى.
وقالت شركة الساير انها اذ تبارك للفائزين 
فإنها تشكر جميع عمالئها الختيارهم احلكيم 
لقطع غيار تويوتا الساير األصلية وثقتهم 

مبراكز خدمة تويوتا.


