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التعاونية. وتابع الكندري في 
بيان صحافي أن مجلس اإلدارة 
يقوم بإطالق مجموعة متنوعة 
مــن املهرجانات التســويقية 
املميزة وتوفير جميع الســلع 
بأســعار مناســبة مدعومــة 
من قبل الشــركات واجلمعية 
ورواد  املســاهمني  لصالــح 
اجلمعية حيث تقدم اجلمعية 
باقة مميــزة من العروض بني 
الفترة واألخرى مشيرا الى أن 
هناك مهرجانــات أخرى منها 
مهرجان لوازم العائلة ومهرجان 
القرطاسية حتت شعار »العودة 
إلى املدارس« والذي ابتداء من 
15/ 9 وينتهي في نهاية شــهر 

سبتمبر احلالي.

الكندري: مهرجان تعاونية الروضة يشمل 
100 صنف واخلصومات تصل إلى نصف السعر

أعلن رئيس جلنة املشتريات 
وممثــل اجلمعية لدى االحتاد 
بجمعيــة الروضــة وحولــي 
التعاونية علــي الكندري عن 
انطــالق مهرجان جديد ضمن 
األنشطة التسويقية حتت شعار 
»مهرجان عالم الروضة« اعتبارا 
من امس وملدة أســبوع والذي 
يشتمل على أكثر من 100 منتج 
من املنتجات األساسية الغذائية 
واالستهالكية كاألجبان والزيوت 
واملعلبــات واملنظفات إضافة 
إلى منتجــات خاصة لألطفال 
وبتخفيضات تصل إلى نصف 
السعر ويسري هذا املهرجان في 
جميع األسواق والفروع التابعة 
علي الكندريجلمعيــة الروضــة وحولــي 

افتتاح مهرجان إلكترونيات مشرف بلوازم العائلة

توقعات بتجاوزها الـ 14.5 مليوناً نهاية العام احلالي بزيادة مليون دينار

املنصور: أحدث املعدات واألجهزة الكهربائية 
واإللكترونية بأقل األسعار في تعاونية مشرف

املانع: 8.7 ماليني دينار مبيعات
 تعاونية كيفان حتى آخر أغسطس

اخلاصة املســتمرة خالل 
العام، مشــيرا الــى التزام 
مجلــس اإلدارة باملضــي 
قدمــا للتطويــر ووضــع 
خطــط واضحــة وهادفه 
لتحقيق نتائج لألفضل في 
جميع اخلدمات واألنشطة 
التســويقية  واملهرجانات 

املقبلة.
وأضــاف أن هناك نقلة 
تطويريــة للمهرجانــات 
والعــروض واســتحداث 
التســوق  برامج في عالم 
وغيرها من األفكار الهادفة 
والتطلعــات  واألعمــال 
تتجسد في خدمة املستهلك 
واملســاهم بشــكل خاص 

وشــدد املانــع على ان 
هذه املهرجانات احلقيقية 
التــي تتميز بهــا جمعية 
كيفــان التعاونيــة تقــدم 
للمستهلكني السلع بسعر 
مميز وتخفيضات حقيقية 
الفتــرة اخلاصــة  خــالل 
باملهرجــان، موضحــا ان 
املستهلك قادر على معرفة 
حقيقــة العروض وجودة 
البضاعــة وحجم  ونقــاء 
ونسبة التخفيض املطروح 
ما يعزز الثقة ويفتح الباب 
أمام استقطاب املستهلكني 

من كل حدب وصوب.
وأكد ان جمعية كيفان 
تتميز بانهــا أول جمعية 
في الكويــت، ومن ثم فإن 
االهتمــام بتقــدمي أســهل 
وايسر اخلدمات وتنوعها 
من ضمن أهدافها إلرضاء 
الزبائــن، مشــيرا إلــى ان 

وفق رؤية مشرقة ملسيرة 
التــي  تعاونيــة مشــرف 
أصبحت مثاال يشــار اليه 
ومن أوائل اجلمعيات في 
الكويت وان مجلس اإلدارة 
امللموســة  يقــدم اجلهود 
ويســعى لتطوير خدمات 
اجلمعية ومنــو مواردها، 
مؤكــدا ان النجــاح الــذي 
بــه املهرجانــات  تكللــت 
واألنشطة واخلدمات املقدمة 
من اجلمعية خالل الفترة 
املاضيــة لم يكــن ليظهر 
بهذا النجاح لوال تطلعات 
وتعــاون مجلــس اإلدارة 

والعاملني فيها.
محمد راتب ٭

اجلمعية تعمل حاليا على 
إجناز إعــادة هــدم وبناء 
فرع قطعة 6 ليقدم خدماته 
للمنطقة وبعد ذلك سيتم 
هــدم وإعــادة بنــاء فــرع 
قطعة 1 على كامل املساحة 
املخصصة وهي 600 متر 

مربع.
وبني أن مجلس اإلدارة 
حريص كل احلرص على 
تطوير العمل بكل أقســام 
كل  لتقــدمي  اجلمعيــة 
اخلدمات بســهولة ويسر 
للمســاهمني واملستهلكني 
على وجه العموم، مشيرا 
إلى أن أول دفعة من العمالة 
الفلبينيــة املدربــة بــدأت 
العمل في السوق املركزي 
بأقســامه املختلفة، وهذه 
جتربــة جديــدة لتطوير 

اخلدمات.
محمد راتب ٭

سلسلة مهرجانات تهدف 
الــى االرتقــاء باملســتوى 
والعــروض  التســويقي 
اخلاصة خلدمة املساهمني 
وأبنــاء املنطقــة بالدرجة 
األولــى الــى جانــب رواد 
اجلمعية وزوارها، مؤكدا 
ان هــذه املهرجانات متتاز 
بالعروض الفريدة واملميزة 
وحققــت جناحــا كبيــرا 
وإقباال لدى أهالي املنطقة 

واملناطق املجاورة.
وأكد ان عموم املتسوقني 
في جمعية مشرف سيجدون 
مهرجانــات  هنــاك  أن 
تسويقية متنوعة بني فترة 
وأخرى الى جانب العروض 

دينار مقابل 1.276 مليون 
في العام الســابق إضافة 
إلى ارتفاع ودائع اجلمعية 
إلى 1.7 مليون دينار بزيادة 
200 ألف. وتابع ان النتائج 
املالية احملققة جاءت نتيجة 
سياسة تســويقية مميزة 
متثلت في عمل العروض 
واملهرجانــات للمســتهلك 
ومنها مهرجــان االحتفال 
باليوبيل الذهبي للجمعية 
ومهرجــان البر ومهرجان 
هال فبراير، باإلضافة إلى 
مهرجان اخلضار والفواكه 
كل يوم خميس ومهرجان 
تخفيض األسعار كل أول 
وآخــر شــهر ومهرجــان 
القرقيعــان خــالل شــهر 
رمضان ومهرجــان العيد 
ومهرجان العطور ومهرجان 
ألعاب األطفــال ومهرجان 

العودة للمدارس.

أعلــن نائــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة ورئيــس 
فــي  املشــتريات  جلنــة 
تعاونيــة مشــرف حمــد 
املنصور ان جمعية مشرف 
أطلقــت مهرجــان لــوازم 
العائلــة من تاريــخ 9/18 
وحتــى 10/5 بخصومــات 
كبــرى وعــروض خاصة 
وأسعار تنافسية تتضمن 
عــددا كبيرا مــن األجهزة 
الكهربائيــة وااللكترونية 
الشركات  مبشاركة كبرى 
العاملية التي متتاز بجودة 
املنتج واألسعار التنافسية، 
إلــى أن اجلمعيــة  الفتــا 
تقــدم علــى مــدار العــام 

كشف أمني سر مجلس 
كيفــان  جمعيــة  إدارة 
عبدالعزيــز  التعاونيــة 
املانع عن حتقيق اجلمعية 
ملبيعات وصلت إلى 8.763 
ماليني دينــار حتى نهاية 
أغســطس بزيــادة قدرها 
5.50% عــن العام املاضي، 
متوقعا ان تصل مبيعات 
العــام احلالــي إلــى 14.5 
مليون دينــار مقابل 13.5 

مليونا في العام املاضي.
وأشــار فــي تصريــح 
صحافي إلــى أن اجلمعية 
استطاعت حتصيل إيرادات 
االســتثمار  فــروع  مــن 
والعروض املتنوعة وصلت 
إلــى 1.374 مليــون دينار 
بزيادة نسبتها 2.50% عن 
العام املاضــي، معربا عن 
تفاؤله بوصول مجمل ربح 
املتاجــرة إلــى 1.3 مليون 

حمد املنصور

عبدالعزيز املانع
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