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أيدوغان: هدفنا 
التركيز على توفير 

أفضل وأحدث 
 اخلدمات 

لعمالئنا

»التركية« تكرم شركاءها في النجاح خالل حفلها السنوي
حصرية للشــركات املتحالفة 
مع اخلطوط اجلوية التركية«.
اليــوم اخلطوط  وتســير 
اجلويــة التركية فــي الكويت 
رحالتهــا إلــى أكبر عــدد من 
البلــدان حول العالــم، والتي 
تتضمــن 111 وجهة في أوروبا 
و15 وجهة أخرى في الواليات 

املتحدة وكندا.
كما أطلقت اخلطوط اجلوية 
التركيــة مطلع العــام املاضي 
رحــالت مباشــرة مــن مــدن 
طرابــزون وبورصــة وإزمير 
وأنطاليا إلى الكويت، متيحة 

أعمالنا منوا قويا في الســوق 
الكويتــي. لــذا كان أيضا من 
الضروري أن جنتمع اليوم مع 
عمالئنا من الشركات التي كانت 
ومازالت تشكل جزءا أساسيا 
من منونا، ونحن على ثقة من 
اســتمرارها في دعــم خططنا 
املســتقبلية للنمــو. وســواء 
كان من خالل راحة املقاعد أو 
التميز في تقدمي الطعام على 
منت طائراتنا، يتركز هدفنا دائما 
علــى توفير أفضــل اخلدمات 
املمكنــة لعمالئنــا فــي قطاع 
األعمال من خالل توفير مزايا 

العمــالء  ويشــهد طلــب 
على الســفر ارتفاعا متواصال 
في الســوق الكويتي، وكانت 
التركيــة  اخلطــوط اجلويــة 
سريعة االستجابة في تلبية هذا 
الطلب من خالل منو أسطولها 
اجلوي وإضافة وجهات جديدة 
لرحالتها لتلبية احتياجات أكبر 

عدد ممكن من املسافرين.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام اخلطوط اجلوية التركية 
فــي الكويت ســامي أيدوغان: 
»يشكل هذا اليوم أهمية كبيرة 
لنا في الوقت الذي تشهد فيه 

أعضاء »نادي الشركات التركي« 
في الدولة، فضال عن عدد من 
كبار الصحافيني الذين دعموا 
الناقلــة علــى مــدار األعــوام 

املاضية.
الشــركات  ويعتبر »نادي 
التركــي« برنامجــا للســفر 
يسمح للشركات واملؤسسات 
بالتوفيــر علــى جميع نفقات 
ســفرهم اخلاصة بالعمل، كما 
يقدم مجموعة واسعة من املزايا 
الفعالة ألعضائه، ويشهد زيادة 
في الطلب الســيما من سوقه 

في الكويت.

عبدالرحمن خالد 

استضافت اخلطوط اجلوية 
التركية، أفضل ناقل في أوروبا 
للعام الســادس على التوالي، 
شــركاءها ومتعامليهــا خالل 
أمســية احتفاليــة مبناســبة 
الســوق  منوها املتواصل في 

خالل عام ٢016.
الــذي  احلفــل،  وحضــر 
أقيم فــي فندق »جيــه دبليو 
الكويــت، كبــرى  ماريــوت« 
الشركات واملؤسسات املتعاملة 
مع اخلطوط اجلوية التركية 
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جانب من احلضور  والزميل نائب رئيس التحرير عدنان الراشد وفاطمة العازمي ومها العلي من اليمني عماد عمر وخالد صوفان وروبرت حايك 

محمد اورتغرول 

تكرمي شركة زين وتسلم اجلائزة علي عبداهلل 

فوز أحد احلاضرين بتذكرة سفر تكرمي الديوان األميري 

عمر الطحان 

تكرمي بنك الكويت الدولي ويتسلم اجلائزة نواف ناجيا 

تكرمي املباني املتحدة 

تكرمي شركة كافكو وتسلم اجلائزة مختار اشكناني 

زكي زاهد 

تكرمي viva ويتسلم اجلائزة عبداهلل النعماني 

تكرمي شركة امتيازات الساير وتسلمت اجلائزة امل حامد 

تكرمي البنك الصناعي 

سامي أيدوغان

تكرمي بنك اخلليج ويتسلم اجلائزة مهدي باقر 

تكرمي شركة الشايع تكرمي شركة كابيكو 

الفرصــة للمســافرين مــن 
الكويت لالستمتاع باجلمال 
اخلالب الــذي تتميز به هذه 

املدن التركية.
يذكــر أنه في عــام ٢016، 
قامت اخلطوط اجلوية التركية 
بتسيير 57 رحلة أسبوعية من 
الكويت متيحة عددا واســعا 
من خيــارات الســفر للعمالء 
افتتحــت  واملســافرين، كمــا 
الناقلــة مؤخــرا مكتبا جديدا 

لها في الكويت ليســهم في 
تلبية االحتياجات املتنامية 

للمسافرين في الدولة.


