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»VIVA« تطلق مواقع أفرعها على تطبيق foursquare كأول شركة اتصاالت كويتية 
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية VIVA عن إطالقها ملواقع أفرعها 

التجارية على تطبيق foursquare االجتماعي والذي يتزامن مع 
طرح الشركة جلهاز iPhone 4S في جميع أفرع الشركة املنتشرة 

في جميع أنحاء الكويت. وسوف يتمكن جميع مستخدمي 
foursquare من معرفة مواقع أفرع VIVA باإلضافة إلى آخر 

عروض وخدمات الشركة فور طرحها في األسواق من خالل هذا 
التطبيق وعلى جميع األجهزة الذكية.

و تدعوVIVA جميع مشتركيها لزيارة فروع الشركة في مطار 
الكويت الدولي ومجمع األڤنيوز ومول 360، في يوم 10 

يناير القادم لالستفادة من الفرصة الذي تخولهم لكي يكونوا 
»Mayors« ألحد هذه الفروع والفوز بجهاز iPhone 4S اجلديد 

مجانا. كما سيتم اإلعالن عن مسابقات وعروض مميزة جلميع 
العمالء من خالل هذا التطبيق. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
االتصاالت الكويتية VIVA م. سلمان بن عبدالعزيز البدران إن 

الشركة حترص دائما على تقدمي األفضل، وتسارع لالستجابة 
لكل ما يحتاجه العمالء، وسائر املهتمني بجديد عالم التواصل 

االجتماعي، ومن أجل ذلك باشرت VIVA بتقدمي عروضها اجلديدة 
 foursquare كأول شركة اتصاالت كويتية تشارك جمهور موقع

الكبير في الكويت مبنتجاتها الغنية وعروضها السخية. وحتقيقا 
لرضا العمالء يسعد الشركة أن تبدأ من خالل هذا املوقع الفريد 

بالترويج ألحدث عروضها وخدماتها.

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي ترتيباتها إلقامة معرض 
»املن���زل« حتت رعاي���ة معالي 
التجارة والصناعة  وكيل وزارة 
عبدالعزي���ز اخلالدي على أرض 
الدولية مبشرف خالل  املعارض 
الفترة من 2011/12/21 الى 2012/1/1 
مبشاركة نحو 40 شركة ومؤسسة 
جتارية متخصصة، ورعاية رسمية 
من شركة ادفانسد فيوتشر جروب 

انترناشيونال.
وبهذه املناس���بة ق���ال املدير 
التنفي���ذي ف���ي ش���ركة الرؤيا 
الوطنية يحيى صالح ان العالم 
يشهد تطورا هائال في عالم اللوازم 
املنزلية حيث ان هناك حاجة ماسة 
وضروري���ة للتعرف على احدث 
األجهزة املتطورة واحلديثة والتي 
بدورها تساهم وتزود األسر بكل ما 
هو حديث ومتطور ومسايرة آخر 
صيحات األجهزة املنزلية في العالم 
ومن هنا تأتي أهمية اقامة معرض 

املنزل سنويا في الكويت.
وشدد صالح في معرض حديثه 
على ضرورة مهنية العاملني في 
اللوازم املنزلية وضرورة  مجال 
ان يكونوا مهيئني مبا فيه الكفاية 
لتلبية حاجة العمالء وان يكون لهم 
سابق خدمة في مجال التعامل مع 
العمالء وعلى قدرة كافية لعرض 
املنتجات وشرح كيفية عملها بكل 
أريحية وان يكون شعارهم دائما 

»العميل دائما على حق«.
وذكر صالح ان شركة الرؤيا 
الوطنية س���بق لها املشاركة في 
العديد من املعارض مما يجعلها 
تتمتع باخلب���رة الكافية في هذا 
املجال حيث قامت الشركة بإعداد 
وحتضير ما يلزم وما يليق بسمعة 
ومكانة ش���ركة معرض الكويت 
الدولي حيث قامت الشركة بإعداد 
وجتهيز م���ا يلزم من مطبوعات 
ودعاي���ة وإعالن وكذل���ك أعدت 
نخبة من املهندس���ني واملوظفني 
املختصني مبجال عمل الش���ركة 
بحيث يكون اجلميع جاهزا لتلبية 
العمالء وتقدمي  جميع متطلبات 
العروض املتميزة واملنافسة جللب 

أنظارهم.
ولف���ت صالح ال���ى ان اقامة 
معرض املن���زل وجمع اكبر عدد 
من الش���ركات العاملة في املجال 
يتيح فرصة اكبر للشركات بتقدمي 
عروض تنافسية اكثر وكذلك إعطاء 
الفرصة للعمالء حلسن االختيار 
من اللوازم املتطورة ذات اجلودة 

العالية.

أجرى البنك التجاري الكويتي 
الس���حب اليومي على »حساب 
النجمة«، امس األحد 18 ديسمبر 
اجلاري في املركز الرئيسي للبنك، 
بحضور ممث���ل وزارة التجارة 
والصناعة أحمد احلمد، وقد فاز 
كل من: ديزني لورنس ماثياس، 
عمار هش���ام محمد مالك، محمد 
نبيل خان نصار خان، عيس���ى 
علي عبداهلل احلداد، شاكر احمد 
البهي إبراهي���م بجائزة قيمتها 

7000 دينار لكل منهم.
ويتميز حساب النجمة اجلديد 
بتأهيل عمالئ���ه للفوز بجائزة 
يومية قدرها 7000 دينار، لينفرد 
البنك التجاري بتقدمي اكبر جائزة 
سحب يومي، باإلضافة إلى أربعة 
س���حوبات كبرى جترى خالل 
العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100.000 دين���ار تقام في العيد 
التحرير وعيد  الوطني وعي���د 
الفطر، وعي���د األضحى املبارك 
باإلضاف���ة إلى ذكرى تأس���يس 

البنك في 19 يونيو.

»الرؤيا الوطنية« 
تشارك

في معرض املنزل 

»التجاري«
يعلن الفائزين

في سحب »النجمة« 

يحيى صالح
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