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جيفري بريسكو

أعلنت شركة »رولز رويس موتور كارز« عن تعيين 
جيفري بريسكو مديرا إقليميا لمنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا وأميركا الالتينية، حيث كان قد شغل منصب 

رئيس لمجموعة »بي ام دبليو« في ماليزيا قبل ذلك. يأتي 
جيفري محصنا بعديد من سنوات الخبرة في مجموعة 

»بي ام دبليو«، كما أنه يملك خبرة واسعة في قطاع تجارة 
التجزئة والجملة تمتد ألكثر من 25 عاما، عمل خاللها مع 
كبرى العالمات التجارية المرموقة باإلضافة إلى أنه امتلك 

في الماضي القريب وكالة سيارات خاصة به. وقبل منصبه 

األخير شغل بريسكو منصب المدير العام للمبيعات لدى 
مجموعة »بي ام دبليو« في أستراليا، حيث تولى مهمة قيادة 
العديد من أقسام الشركة وأعمالها، ومنها عمليات المبيعات 

وتطوير الوكالء وتخطيط المنتجات وعمليات تجارة 
التجزئة. ويشغل جيفري منصبه الجديد خلفا لـ جايمس 

كرايتون الذي عين مديرا إقليميا للشركة في أوروبا. 
وتعليقا على األمر قال مدير المبيعات والتسويق العالمي في 
شركة »رولز ـ رويس موتور كارز« جوليون ناش: »يسرني 
الترحيب بـ جيفري في »رولز ـ رويس« للعمل في منصبه 

الجديد كمدير إقليمي للشرق األوسط وأفريقيا وأميركا 
الالتينية. وبفضل خبرته الواسعة فإنني على ثقة من أنه 
الشخص المناسب تماما لتطوير أعمال الشركة وتحقيق 
نتائج مبهرة استكماال للعمل الرائع الذي قام به جايمس 
كرايتون على مدى العامين السابقين«. الجدير بالذكر أن 
منطقة الشرق األوسط لعبت دورا مهما في تحقيق أحد 

أنجح أعوام الشركة في تاريخها خالل العام الماضي. فقد 
صنف ثالثة من الوكالء في الخليج بين األفضل في العالم 
من حيث حجم المبيعات في المنطقة، بينما يتمتع برنامج 

 Bespoke »المواصفات الشخصية إلنتاج السيارات »بيسبوك
بإقبال كبير حقق أعلى اإليرادات عالميا.

ويعزى الفضل في مواصلة النجاح وتعزيزه إلى ارتفاع 
الطلب على مجموعة سيارات الجيل األول من »فانتوم« 

Phantom Series I في عامها األخير واطالق سيارة »جوست 
 Ghost Extended Wheelbase »بقاعدة العجالت الممتدة

الجديدة. وسجلت مبيعات الشرق األوسط في األشهر الثالثة 
األولى من العام 2012 نموا قدره 30% مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام 2011.

»رولز ـ رويس موتور كارز« تعينّ مديرًا إقليميًا جديدًا ملنطقة الشرق األوسط

أعلن مصرف الراجحي فرع 
الكويت عن استعداده الستقبال 
الراغبني ف���ي حجز  طلب���ات 
صناديق األمانات اخلاصة بحفظ 
املهم���ة واملجوهرات  الوثائق 

واملقتنيات الثمينة.
وتأتي هذه اخلطوة تزامنا 
مع بدء موسم الصيف والسفر، 
وتلبية لرغبات شريحة كبيرة 
من عمالء املصرف الراغبني في 
قضاء إجازاتهم السنوية خارج 
البالد براحة تامة واطمئنان ومن 
دون أن يس���اورهم القلق على 

ممتلكاتهم الثمينة.
عن ه���ذه اخلدمة قال مدير 
أول األعمال املصرفية لألفراد 
الراجحي في  ل���دى مص���رف 
الكويت حميد السلمان: »تتمتع 
صناديق امانات الراجحي بنظام 
أمني عاملي وعلى درجة عالية 
الكفاءة الضامنة للحماية  من 
واحلف���اظ عل���ى محتوياتها 
من وثائق مهم���ة ومجوهرات 
ومقتنيات ثمينة، ويأتي طرحنا 
لصناديق األمانات في س���ياق 
اخلطة االستراتيجية التسويقية 
للمصرف في السوق الكويتي 
وخاصة بعد ما ملس���نا االقبال 
الكبير على منتجات وخدمات 
املصرف من قبل عمالئنا وتلبية 
لرغبتهم في تقدمي باقة متكاملة 
من اخلدمات املصرفية«، وعن 
مزايا منتج »صناديق األمانات« 
لدى مص���رف الراجحي يقول 
السلمان: »عملنا جاهدين من 
أجل تقدمي منت���ج »صناديق 
الراجح���ي« بش���كل  أمان���ات 
يعطيه التميز واالختالف ومن 
أهم هذه املزاي���ا توافر خزائن 
متعددة األحج���ام تتوافق مع 
احتياجات كل عميل من احلجم 
الصغير واملتوس���ط والكبير، 
كذلك سهولة الوصول إلى أماكن 
تواجد اخلزائن وفي أي وقت 
أثناء ساعات الدوام الرسمية، 
الشاملة ضد  وضمان احلماية 
احلريق والس���رقة، نظام فتح 
ثنائي لضمان أعلى مستويات 
األمان واحلماية، ومبوجب هذا 
النظام مينح العميل مفتاحان 
يحتف���ظ بأحدهم���ا ويحتفظ 
املصرف باآلخر ويتم تقدميه 

عند الطلب.
واس���تطرد السلمان »نقدم 
منت���ج »صنادي���ق االمانات« 
بأس���عار تنافسية جدا مقارنة 
مع اخلدمة املماثلة في السوق 
الكويتي وبامكان عمالئنا حجز 

صناديقهم مبرونة تامة«.

مصرف الراجحي 
يطرح منتج »صناديق 

األمانات اخلاصة«

حميد السلمان

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
أمل الكويت العاملية موطن البخور 
والعود مكي حميد القالف عن قيام 
الشركة بتقدمي خصم خاص قدره 
20% على جميع منتجاتها وفي 
جميع الفروع مبناس���بة حلول 
شهر رمضان املبارك وذلك إلتاحة 
الفرصة أمام جميع عمالء الشركة 
للتمت���ع بج���ودة منتجاتها من 

العطور وأجود أنواع البخور.
وأضاف القالف انه ليس���ت 
هذه هي املرة األولى التي تقوم 
الشركة بتقدمي هذا اخلصم على 
جميع منتجاته���ا، وإمنا تعاود 
تقدميه تقديرا منها لعمالء الشركة 
وتأكيدا على التواصل معهم في 
جميع املناسبات، خاصة في ظل 
اإلقبال الكثيف على منتجات أمل 
الكويت م���ن البخور والعطور، 
العمالء في  تأكيدا عل���ى ثق���ة 

جودتها ومتيزها.

»أمل الكويت« تقدم 
20% خصمًا على 

جميع منتجاتها


