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املعرض يستقطب 
 كوكبة متنوعة 

من املاركات التي 
تلبي احتياجات 

الزائرين من 
املنتجات الشتوية 

بكل أنواعها

مبشاركة 60 عالمة جتارية محلية وعاملية

انطالق هال إكسبو »مهرجان الشتاء 2016« اليوم
اليــوم فعاليــات  تنطلــق 
مهرجان هال إكســبو السنوي 
للمنتجــات الشــتوية، حتــت 
شعار »مهرجان الشتاء 20١6« 
ابتــداء من الســاعة العاشــرة 
صباحا حتى الساعة ١0 مساء 
فــي مــول 360 وعلى مــدار 3 
ايــام خالل الفتــرة من ١ إلى 3 
ديســمبر، مبشــاركة أكثر من 
60 عالمــة جتاريــة. ويضــم 
املعــرض، األول من نوعه في 
الكويــت الذي ينطلــق تزامنا 
مــع حلــول موســم الشــتاء، 
نخبة من املشاركني والعارضني 
املبدعني على املستوى احمللي 
واإلقليمي والعاملي، حيث يضم 
عالمــات جتارية كويتية ومن 
الهند وتركيا واململكة العربية 
السعودية، في أجواء شتوية 
الفكرة األساسية  تنعكس في 
للحدث عبر ديكورات املعرض 
واالجنحــة وكذلــك األنشــطة 
التي  الترفيهيــة والفعاليــات 

ستتخلله. 
ويأتــي املعرض انســجاما 
مع اســتراتيجية هال إكســبو 
لتنويع املعروضات واملشاركني 
في معارضها السنوية، حيث 
قامت خالل السنوات املاضية 
على إطالق املعارض الرمضانية 
حتت شعار »هال رمضان« الذي 
أقيــم حتــت رعاية الشــيخة 
فريال الدعيج وكذلك املعارض 
املتخصصة مثل معرض »هال 
التركية،  تركيــا« للمنتجــات 
فضال عن معرض »كدز ستوب 

إفنت«. 
وانطالقــا مــن احلــرص 
الدائم لسلســلة معارض »هال 
اكسبو« على تطوير احلدث مبا 

يتواءم مع متطلبات الزائرين 
وتطلعاتهم وتعزيزا لألهداف 
املرجوة منه، يستقطب املعرض 
كوكبة متنوعة من املاركات التي 
الزائرين من  تلبي احتياجات 
املنتجات الشتوية بكل أنواعها، 
بــدءا مــن األزيــاء الشــتوية 
النســائية  واالكسســوارات 
والعطور، واللــوازم املنزلية، 
وغيرها من املنتجات التي يزيد 
عليها الطلب في فصل الشتاء.

هذا، وقد مت اختيار العارضني 
من قبل جلنة التقييم واإلبداع 
في هال اكسبو للتأكد من جودة 
املنتجــات املعروضــة وبهدف 
خلق بيئة تنافسية صحية بني 
املاركات املختلفة املشاركة في 

املعرض، واضعة نصب اعينها 
تقدمي عروض غير مســبوقة 
على مستوى األسعار مبا يعود 
بالنفع علــى مصلحة العمالء 
والزبائن والزائرين للمعرض، 
وللمحافظة على السمعة الطيبة 
التي اكتســبها املعرض خالل 

السنوات املاضية.
وعلــى صعيــد آخــر، فان 
سلسلة معارض »هال إكسبو« 
حتــرص دومــا علــى إشــراك 
العارضــني الشــباب، انطالقا 
من املبدأ الرئيســي للمعارض 
والقائــم علــى دعم الشــباب 
املوهوبني في مختلف املجاالت 
وإتاحة الفرص امامهم إلطالق 
إبداعاتهم في مختلف املجاالت 
احلرفية، عبر فتح املجال لهم 
من أجل املشاركة في املعرض 
وتقدمي منتجاتهم للعامة، االمر 
الــذي ينعكــس علــى نوعية 
املعروضات من حيث االبتكار 

والتجدد. 
وبهــذه املناســبة، تتقــدم 
سلســلة معارض هال إكسبو 
الشــكر لشــركائها  بخالــص 
الرئيسيني وفي مقدمتهم شركة 
التمدين العقارية ممثلة مبول 
360 وكذلك جموع املشــاركني 
على تعاونهم اإليجابي إلجناح 

املعرض. 
ولالطــالع علــى املزيد من 
املعلومات او لالستفسار حول 
املعــرض واملنتجــات وكذلك 
املهرجــان، ميكنكم  فعاليــات 
التعرف على جميع التحديثات 
املتوافرة حلظــة بلحظة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي من 
خالل حساب تويتر وإنستغرام 

.@HalaExpo على

م. سعد احمليلبي

20 مهندساً يشاركون في املؤمتر الهندسي العاملي بالبيرو
يتوجه وفد جمعية املهندسني اليوم الى عاصمة 
البيرو ليما للمشاركة في املؤمتر الهندسي العاملي 
الذي سينعقد هناك في الفترة من 3- 9 ديسمبر 
املقبل، ويناقش احلد من مخاطر الكوارث عامليا. 
وذكر رئيس اجلمعية م.سعد احمليلبي أن نحو 
20 مهندسا ومهندسة سيشاركون في املؤمتر، 
الفتا الى أهمية املوضوع الذي سيتناوله املؤمتر 
من خالل عرض ومناقشــة التجارب األخيرة 
على الكوارث وتقييم احللول الهندسية املقترحة 

التي تساهم في إدارة مخاطر الكوارث. وأوضح 
احمليلبي، أن املؤمتر ميثل فرصة لتبادل اخلبرات 
والتواصل مع كبار املتخصصني في احلد من 
مخاطر الكوارث، مضيفا أن اجلمعية ستشارك 
في اللقاءات الرســمية الجتماعــات اجلمعية 
العمومية الحتاد املنظمات الهندسية العاملي الـ 
WFEO التي ستنعقد بالتزامن مع املؤمتر، كما 
سيشــارك املتطوعون واملتطوعات في أعمال 

اللجان في االحتاد.


