
منوعات محلية
اخلميس ١٢ اكتوبر 201٧

PDF 31ملشاهدة الصفحة

الفهد: خصم %50 
بالسوق املركزي 

ومفاجآت في 
العطور والتجميل 

والصيدلية

صالح: الشعب 
الكويتي شغوف 
بكل جديد في 
عالم العطور 

والتجميل

بالتعاون من شركة محمد حمود الشايع

»اجلانزو« اإلسبانية تفتتح أول محل لها بالشرق األوسط في الكويت

التجارية في منطقة الشــرق 
األوســط، وقال: »يسعدنا أن 
نصــل بعالمة اجلانــزو إلى 
الكويت، وأنا على ثقة من أن 
حرصنا على تقدمي أزياء ذات 
جودة عالية وتصاميم مبتكرة 
سينال إعجاب عشاق املوضة 

واألزياء في الكويت«.
الكويت،  إلــى  وباإلضافة 
تنتشــر محالت اجلانزو في 
١١ دولــة، ولديهــا أكثــر مــن 
٢00 محل في عواصم عاملية 
مثل باريس وميــالن ولندن 
ولشبونة وأمستردام وبرلني، 
وســيتضمن احملــل اجلديــد 
تشــكيلة للنســاء وأخــرى 
للرجــال، مبا يلبــي حاجات 
الزبائن الذيــن يبحثون عن 
التصاميم املبتكرة مع التركيز 
على أعلــى معاييــر اجلودة 

واالهتمام بأدق التفاصيل.

افتتحت العالمة التجارية 
اإلســبانية الشهيرة في عالم 
األزيــاء »اجلانزو« أول محل 
لها في منطقة الشرق األوسط 
في غراند أڤنيو - األڤنيوز، 
بالتعــاون مع شــركة محمد 
حمود الشايع، الشركة الرائدة 
في مجــال التجزئة والوكيل 
التجارية  العالمــات  ألشــهر 
العامليــة، وذلــك بحضــور 
التنفيذي والشريك  الرئيس 
املؤســس لعالمــة اجلانزو، 
ألفــارو ســيبريان، ورئيس 
التنفيــذي  اإلدارة  مجلــس 
لشركة محمد حمود الشايع، 

محمد عبدالعزيز الشايع.
وقد فتح احملل أبوابه أمام 
الزبائن في ســبتمبر املاضي 
وجنح خالل هذه الفترة في أن 
يصبح وجهة رئيسية للزبائن 
الذين يبحثون عن التصاميم 

املناســبة، أعرب  وبهــذه 
الرئيس  ألفــارو ســيبريان، 
التنفيذي والشريك املؤسس 
للعالمة التجارية، عن سعادته 
الفتتــاح أول فــرع للعالمــة 

وطلبــة اجلامعــات ومحبي 
التصاميم اجلريئة مع ملسة من 
األناقة البريطانية. وحترص 
العالمة التجارية على تصميم 
وإنتاج مالبســها في أوروبا 

وفق أعلى املعايير، وتستخدم 
فــي تصنيــع منتجاتها مواد 
أولية وأقمشة ذات جودة عالية 
من شركات إيطالية معروفة 

.Subalpino مثل

املستوحاة من مختلف الثقافات 
حول العالم واهتمامها الشديد 
التفاصيــل، وتتميــز  بــأدق 
اجلانزو بأزيائهــا العصرية 
التــي تناســب فئة الشــباب 

املميزة واملبتكرة.
وتأسست عالمة »اجلانزو« 
في قلب العاصمة اإلسبانية 
مدريد عام ٢004، واشتهرت 
بتصاميمها العصرية األنيقة 

لقطة تذكارية أمام محل اجلانزو وسيم عرابي والسفير اإلسباني لدى الكويت كارلوس سائنث دي تيخادا وألڤارو سيبريان يقصون شريط االفتتاح

)زين عالم(دقة في التصاميمصورة جماعية مبناسبة افتتاح »اجلانزو« مجموعة واسعة من املوديالت في محل اجلانزو 

ربطات عنق مميزة من مجموعة األحذية املعروضة مالبس رجالية

»يوسف الرومي« راعٍ ذهبي ملعرض اخلريف للعطور

»تعاونية مشرف« تنظم 4 مهرجانات تسويقية

صرح نائــب املدير العام 
ملجموعــة يوســف الرومــى 
للتجارة )Makeup Lab( عزت 
صالح بــأن الشــركة تعطي 
اهتماما كبيرا ملعرض العطور 
والتجميل كل عام، حيث يكون 
من اولوياتهــا طرح ماركات 
جديــدة من افضــل املاركات 
العامليــة في ســوق الكويت 
حصريا وتكون االنطالقة من 
العطور والتجميل،  معرض 
إذ ســنقوم فــي هــذا العــام 
بطرح مستحضرات التجميل 
من ماركــة W٧ االجنليزية، 
وماركــة OMG االميركيــة، 
وماركة ikoo brush االملانية، 
بصفتنا الــوكالء الوحيدين 
ملســتحضرات التجميل هذه 
في الكويت والشرق االوسط.
إلــى أن  وأشــار صــالح 
الذهبيــة ملعرض  رعايتهــم 
اخلريف للعطور تأتي اهتماما 
منهــم بأهميــة هــذا احلدث 
كمعرض مميز للعطور وادوات 
التجميل الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 

صرح عضو مجلس إدارة 
جمعيــة مشــرف التعاونيــة 
ورئيــس جلنــة املشــتريات 
والتســويق علي الفهــد بأنه 
من املقرر تنظيم 4 مهرجانات 
خالل شــهر أكتوبــر اجلاري 
ابتــداء مــن ١0/١0 حتى نهاية 
الشهر، والبيع بسعر حصري 
في السوق املركزي بخصومات 

تصل الى %50.
إلى جانب مهرجان العطور 
والتجميــل بنســبة خصــم 
الصحــة  ومهرجــان   ،%٢0
واجلمــال بالصيدليــة علــى 
املكمــالت الغذائية والصحية 
بخصم ٢0%، ومهرجان لوازم 
العائلــة، مؤكــدا ان نوعيــة 
املهرجانات التســويقية التي 
تقدم للمتســوقني في جمعية 
مشــرف تتم بــكل مصداقية 
من خالل توافر جميع السلع 
ونســبة اخلصم خــالل فترة 
املهرجان، حيث من أولوياتنا 
في مجلس اإلدارة خلق بيئة 

مبشرف من ٢5 أكتوبر اجلاري 
ويســتمر حتــى 4 نوفمبــر 
املقبل، إلطــالع العمالء على 
اجلديد في عالم مستحضرات 
التجميل والعطور والطيب، 
وتسعى شــركتنا الكتساب 
عمالء جدد وتعزيز عالقاتنا 
مــع عمالئنــا احلاليــني من 
خالل املشــاركة في مثل هذه 
املعارض التي تساهم بشكل 
كبير بجذب شــرائح عديدة 
من افراد املجتمع خاصة من 
الشعب الكويتي الذي ميتلك 
شــغفا دائما ومتجددا جتاه 

عالم التجميل والعطور.
الــى ان  ولفــت صــالح 
معــرض اخلريــف للعطور 
يتمتع بســمعة ممتــازة من 
حيــث اإلقبــال اجلماهيري، 
حيث كشفت الدورات السابقة 
للمعــرض عن قدرتــه على 
اســتقطاب اعــداد كبيرة من 
املشاركني من داخل الكويت 
وخارجها، كما يشــهد اقبال 
الــزوار مــن املواطنني  آالف 
واملقيمني طوال فترة اقامته 

تســويقية تلبــي احتياجات 
العائلة وتتماشى مع متطلبات 
املســاهمني. وذكــر الفهــد أن 
املهرجانات التســويقية التي 
أعددناهــا باختيار ودراســة 
تعتبر األفضل واألنسب لهذه 
املناســبات من حيث تنوعها 
ومــا حتتويه مــن مزايا على 
مدار الســنة. وأفاد الفهد بأن 
جمعية مشرف حترص على 
إقامــة املهرجانــات بأفضــل 
صــورة مــن حيــث اختيــار 
األصناف ذات اجلودة العالية 
والسعر املناسب واألحدث في 
السوق بالتعاون مع كبريات 
الشركات التي تعتبر شريكا 
أساسيا في جناحنا مع اإلدارة 
التنفيذية التي تســعى دائما 
إلــى التطوير وتوفيــر أرقى 
اخلدمــات التســويقية علــي 
مــدار العام، مؤكدا أن جمعية 
مشــرف عنــوان للتميــز في 
التســويقية، فال  املهرجانات 
يكاد مير شهر حتى تتم إقامة 

ونحن نقوم بعرض منتجاتنا 
لزوار املعرض، حيث تعتبر 
فرصة مميزة لتقدمي العروض 
بأســعار تنافســية تناسب 
اجلميع، واصفــا قطاع مواد 
ومســتحضرات  العطــور 
التجميل في الكويت بأنشط 
القطاعات وذلك بسبب حب 
الكويتــي واملــرأة  الشــعب 
بالذات وشــغفها  الكويتيــة 
بالعطور والطيب والتجميل ما 
يدفعها على الدوام الى اقتناء 
االفضل وهي متتلك اخلبرة 
والــذكاء الكافي التي تؤهلها 
علــى اتخاذ القرار املناســب 

عند الشراء.
وختــم صــالح حديثــه 
بدعوة اجلمهور الكرمي لزيارة 
املعــرض لالطــالع على آخر 
ما اســتجد من أرقى وأحدث 
التجميــل  مســتحضرات 
والعطورات والطيب في ظل 
التنافســية لدى  العــروض 
جناح شــركتنا، حيث هناك 
العديد من الهدايا واخلصومات 

بانتظارهم.

مهرجــان أو أكثــر، وهــذا ما 
جعلنا ناجحني في املهرجانات 
املتنوعة والســالل الشــهرية 
التي مت توزيعها بسعر رمزي 
للغاية للمساهمني، إضافة إلى 
تخصيص الفائض من األرباح 
إلجنــاح اخلطة التســويقية 
ودعم املهرجانات والعروض 

الشهرية.
ويقول الفهد: تعد مهرجانات 
تعاونية مشرف للتسوق من 
أبرز الفعاليات تألقا من حيث 
األصناف احلصرية واألسعار 
والعــروض اخلاصــة، ولــن 
يقتصــر ذلــك على الســوق 
املركزي فقط  بل سيكون في كل 
مراكز التسوق، فكل ما يحتاجه 
الزائر سيجده في مراكز البيع 
كالعطور والتجميل والصيدلية 
واللوازم العائلية. ونؤكد أن 
جتربة التســوق في تعاونية 
مشــرف ســتكون اختبارا ملا 
نطمح اليه من تكرار الزيارات 

دائما.

عزت صالح 

علي الفهد

»شيراتون الكويت« يضم الشيف جوليو سيكوتيلي
إلى صفوة الطهاة في مطعم ريكاردو اإليطالي

أعلن فندق شيراتون الكويت ذو العالمة التجارية الفاخرة »ذي الكشري 
كولكشن« عن انضمام الشيف جوليو سيكوتيلي كبير للطهاة لدى مطعم 
ريكاردو الشهير ليكمل مع كبار الطهاة في الفندق رحلة اإلبداع والتميز 

في تقدمي كل ما هو عصري مبذاق األصالة.
مطعم ريــكاردو العريق بكل التفاصيل والذي يقدم مأكوالت إيطالية 
للذواقة بأجواء راقية ينتظركم لتجربة ما يحضره الشــيف سيكوتيلي 
بشغف وإتقان والذي يحمل معه خبرة جتاوزت ١5 عاما صقلها في بلده 
إيطاليــا وجاب بها فنادق عاملية في عدة بلدان قبل االنضمام مؤخرا الى 

عائلة شيراتون الكويت.
بدوره، رحب املدير العام لفندق شيراتون الكويت فهد أبوشعر بانضمام 
الشيف سيكوتيلي الى طاقم العمل الذي يفخر به وبإدارة الشيف فرانك 
نواك مدير إدارة الطهي، وأشاد بالذواقة في الكويت الذين يبحثون دوما 

عن االبتكار ويعرفون طعم األصالة.
من جانبه، أعرب الشيف جوليو عن فخره باالنضمام الى أسرة فندق 
شيراتون الكويت ذو العالمة التجارية الفاخرة، متمنيا التوفيق في حتقيق 
األفضــل واملضي قدما لتعزيز مكانة مطعم ريكاردو ليبقى اخليار االول 

الشيف جوليو سيكوتيليلعشاق املطعم اإليطالي.

»ستاربكس« تستقبل اخلريف بـ »مببكن سبايس التيه«
أعلنــت ســتاربكس عــن 
اســتقبالها لفصــل اخلريــف 
بإعادة تقدمي مشروبها املوسمي 
املفضل، مببكن سبايس التيه، 
وذلــك فــي جميــع مقاهيهــا 
املنتشــرة في منطقة الشرق 
أفريقيــا،  األوســط وشــمال 
لتتيح لزبائنها فرصة التمتع 
باملذاق املميز لهذا املشــروب. 
إعــادة إطــالق  وســتترافق 
مشروب مببكن سبايس التيه 
مع إطالق مشروب تشاي تي 

التيه اجلديد.
ويتكون مشــروب مببكن 
ســبايس التيه، الــذي حظي 
منــذ إطالقه بشــعبية كبيرة 
لدى عشاق القهوة من جميع 
أنحاء العالم، من مزيج رائع من 
نكهات اخلريف املميزة كالقرفة 
الطيــب والقرنفــل  وجــوزة 
وتوابل فطيرة اليقطني، يضاف 
إلى قهوة اإلسبرســو اللذيذة 
وتعلــوه طبقة مــن الكرمية 
املخفوقــة احملــالة، ويضفي 
هذا املشــروب الغني حلظات 
دفء تبعث على االســترخاء 
في أيام اخلريف الباردة. وبهذه 
املناسبة، قالت املديرة اإلقليمية 
واملســؤولية  لالتصــاالت 

التــي نتلقاها حوله عاما بعد 
عام، ويأتي مشــروب تشاي 
تي التيه اجلديد هذه الســنة 
ليضيف طعما مميزا لدى محبي 
الشاي«. وللذين يفضلون كوبا 
غنيا من الشــاي، فإن تشاي 
تي التيه اجلديد سيكون فهو 
متوافر من ٢ أكتوبر، ويتكون 
من الشاي األسود ومن نكهات 
القرفة والقرنفل واحلليب على 
البخــار مــع رغــوة لتحقيق 
التــوازن املثالي بــني نكهات 

التوابل احللوة واحلارة.

االجتماعية لدى ســتاربكس 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
رنا شاهني: »يالحظ الكثيرون 
أن بداية فصل اخلريف تكون 
مع انخفاض درجات احلرارة 
وتغير لون أوراق األشجار، أما 
بالنســبة لزبائن ستاربكس، 
فــإن فصل اخلريف ال يبدأ إال 
مع أول رشــفة من مشــروب 
مببكن سبايس التيه، ونحن 
نعيــد تقــدمي هذا املشــروب 
اللذيذ في هذا الوقت ســنويا 
مدفوعني بردود الفعل اإليجابية 

كمــا تطلــق ســتاربكس 
بطاقــات اخلريف على شــكل 
ورقة أشجار مســتوحاة من 
ألوان اخلريف. وميكن للزبائن 
احلصول على هذه البطاقات 
مــن أي مقهــى لســتاربكس، 

والكمية محدودة.
وســتحرص ســتاربكس 
لدى إطالق مشروبات اخلريف 
على التفاعل مــع زبائنها من 
خالل مطالبتهــم بالتصويت 
للمشــروبات املفضلــة لديهم 

في املقاهي. 


