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أطول بيتزا في حملة »لو آند لو هايبر ماركت« »نكهة عاملية«

جانب من احلملة

»لو آند لو هايبر ماركت«.. متعة التسوق

حتضير أشهى الوجبات

جانب من إعداد األطباق

إلى بيليه ملك كرة القدم جائزة 
أس����طورة كرة القدم املرموقة 
كتكرمي من كل مجتمع كرة القدم 
الدولي تقديرا إلجنازاته املهنية 
واحلياتية غير العادية. كانت 
الرئيسي  الراعي  هابلوت هي 
لفعاليات االحتفال والتي من 
احملتم����ل أن يتذكره����ا الناس 
كواح����دة من أعظم الليالي في 
القدم.   رزنامة فعاليات ك����رة 
بيليه ملك كرة القدم هل يحتاج 
ملقدمة؟ أنه يعتبر أفضل العب 
في كافة العصور وهو العب كرة 
القدم الوحيد الذي توج بكأس 
العالم ثالث مرات في عام 1958 
و1962 و1970مع فريق البرازيل. 

وقد حصل على مجموعة متنوعة 
غير معقولة م����ن األلقاب مع 
الناديني احملترفني اللذان لعب 
لهما وهما نادي سانتوس لكرة 
القدم ونادي نيويورك كوزموس 
حيث فاز بكأس انتركونتننتال 
كوب����ا  وكأس  و1963   1962(
ليبرت����ادورس )1962 و1963( 
ودوري ك����رة القدم في أميركا 
الشمالية )1977( وبطولة ساو 
باولو )10 مرات( في اخلمسينات 

والستينات والسبعينات. 
منذ تقاعده عن ممارس����ة 
الرياضة، يعمل بيليه كسفير 
لألمم املتحدة ومنظمة اليونسكو 
للتعليم وعلم البيئة، وقد شغل 
منص����ب وزي����ر الرياضة في 
البرازيل ف����ي الفترة من 1995 
حتى 1998، ولكنه لم يتقاعد من 
كرة القدم متاما ومازال يعمل 
كمتحدث رسمي وسفير وناشط 
خيري. وهو يدعم بقوة بالده 
في استعداداتها لتنظيم مسابقة 

كأس العالم عام 2014. 
قال ري����كاردو جوادولب، 
التنفيذي لش����ركة  الرئي����س 
هابلوت »إنه لش����رف وميزة 
كبي����رة أن يت����م اختيارنا من 
القدم  جانب بيليه مل����ك كرة 
عندما أتى لالجتم����اع بنا مع 
جان- كلود بيفر السنة املاضية 
في هابلوت مانيفاكتش����ر في 
نيون في سويسرا، كان هناك 
اتصال ف����وري. كان حضوره 
وحماسه لبالده وكأس العالم 
القادم ال يصدق. سوف نحقق 
أشياء كثيرة معا في البرازيل«. 
الوقت  وتعتبر هابلوت راعي 
الرسمي والساعة الرسمية لكأس 
العالم فيفا 2014 في البرازيل.

التنفيذي  الرئي����س  ق����ال 
لش����ركة هابلوت، ري����كاردو 
جوادل����وب خ����الل االحتفال 
السنوي الشهير جلوائز كرة 
القدم اكسترافاجنزا الذي عقد في 
جروسفينور هاوس في لندن: 
انتهز ه����ذه الفرصة ألعلن أن 
بيليه سوف ينضم إلى املنظمة 
كس����فير ملاركة هابلوت لكأس 
العالم فيفا 2014 في البرازيل.  
خالل هذه األمسية، قدمت أيضا 

األسطورة البرازيلية بيليه

»لو آند لو هايبر ماركت« تطلق احلملة الترويجية »نكهة عاملية«بيليه ملك كرة القدم يختار »هابلوت«

التجارب التفاعلية واملسابقات 
كجزء من مهرجان »نكهة من 
العال����م«. ومن ضم����ن هذه 
الفعالي����ات املخط����ط عقدها 
طوال فترة احلملة الترويجية 
مسابقة الطهاة اجلدد والقدامى، 
ومسابقة واو ذا ماستر شيف 
ومسابقة دردش مع املاستر 
شيف ومسابقة تذوق واربح.  
ومن الفعاليات التي تس����لط 
حملة »النكهة العاملية« الضوء 
عليها تأتي فعالية إعداد أطول 
بيتزا ف����ي الكويت بطول 101 
متر بالتعاون مع »بيتزا إن«، 
باإلضافة إلى إعداد املعكرونة 
بطول 20 مترا والتي ستحطم 

رقما قياسيا جديدا.
وتعتبر حمل����ة »النكهة 
العاملية« جزءا من مبادرة لو 
آند لو هايبر ماركت للتفاعل 
بانتظام م����ع عمالئه ملعرفة 
ما يفضلونه م����ن املنتجات 
واخلدمات لتزويدهم بأفضل 

جتربة تسوق في البالد.

والتايلندي. 
وإل����ى جان����ب حض����ور 
مس����ابقات الطهاة املوهوبني 
ف����ي إعداد األطعمة الش����هية 
باس����تخدام املكون����ات التي 
تتراوح بني العادية والغربية، 
فسيحظى املتسوقون كذلك 
بفرصة املشاركة في العديد من 

الهندي هاندا، واحلصول على 
فرصة اللقاء مع واحلصول على 
توقيعه، سيحظى املتسوقون 
كذلك بفرصة لرؤية مسابقات 
الطهاة املشاهير من املطابخ 
األخ����رى مثل املطبخ العربي 
والصيني والقاري والفلبيني 
والياباني والهندي واإليطالي 

أطلقت لو آن����د لو هايبر 
ماركت، وجهة التسوق املفضلة 
ل����دى العم����الء املميزين في 
الكويت، حملتها الترويجية 
»نكهة عاملية« التي اشتملت 
عل����ى أطب����اق ومنتجات من 
املطابخ العاملي����ة في أفرعها 

الثالثة. 
وافتتح املهرجان املاستر 
ش����يف الهن����دي الش����هير 
ريبودام����ان هاندا والذي من 
املقرر أن يستمر 11 يوما اعتبارا 
من 23 أبريل في الهايبر ماركت 
بال����ري، بحض����ور جمع من 
عمالء لو آند لو هايبر ماركت 
واملهنئني واملوظفني واإلدارة 

العليا للهايبر ماركت. 
وتوفر هذه احلملة، التي 
تستمر حتى 3 مايو، جتربة 
فريدة من نوعها لعشاق الطعام 
لالستمتاع بالنكهات الرائعة 
للمأكوالت املختلفة من مختلف 
أنح����اء العال����م، فإضافة إلى 
حضور إبداعات املاستر شيف 


