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األفضل في المنطقة على مؤشر خدمة العمالء

»برقان« ُيطلق بطاقة»كيا موتورز« تُكرّم مجموعة الوكاالت الوطنية
»ڤيزا سيغنتشر« االئتمانية اجلديدة

قامت شركة كيا موتورز 
العامليــة بتكــرمي مجموعة 
الــوكاالت الوطنيــة، إحدى 
شركات مجموعة عبدالعزيز 
العلــي املطــوع والوكيــل 
املعتمد لعالمة كيا التجارية 
 KACS في الكويــت بجائزة
املرموقــة لتحقيقهــا تقدما 
ملموســا في مجــال خدمات 
مــا بعد البيع، وقد ســجلت 
مجموعة الوكاالت الوطنية 
ارتفاعا جاوز 6% على مؤشر 
معاييــر اجلائــزة لســنتني 
متتاليتني 2015 و2016. وتعد 
هذه النتيجة هي األفضل بني 
جميع وكالء كيا في املنطقة.
 KACS وتقيــس جائــزة
مســتويات رضا عمالء كيا 
عن خدمــة ما بعد البيع من 
خالل بحــث ميداني جتريه 
مؤسســة IPSOS لألبحــاث 
لدراسة عينة عشوائية من 
عمالء كيا واستبيان آرائهم 
بخصوص جــودة خدمة ما 

بعد البيع.
وقد علق ثامر األيوب مدير 
عام خدمة ما بعد البيع في كيا 
الكويت على هذا احلدث قائال: 

أطلق بنــك برقان بطاقة 
»ڤيزا سيغنتشر« االئتمانية 
التزامــه  اجلديــدة ضمــن 
واستمراره بتقدمي وتعزيز 
منتجاته التي بدورها توفر 
مزايا حصرية وخاصة بالسفر 
والترفيه لعمالء البنك. بطاقة 
»ڤيزا سيغنتشر« االئتمانية 
تتناســب مــع احتياجــات 
عمــالء البنــك املميزين من 
خالل تقدميها ملكافآت كبيرة 
وعروض مميزة حول العالم.
وميكــن حلاملي بطاقات 
»ڤيزا سيغنتشر« االئتمانية 
اجلديــدة أن يتطلعــوا إلى 
املكافــآت التــي تنتظرهــم، 
حيــث ميكنهــم احلصــول 
على اســترداد نقدي بنسبة 
تصــل إلــى 1.5% مــن قيمة 
إلــى جانــب  مشــترياتهم، 
الدخــول غير احملــدود إلى 
أكثر من 650 قاعة مجانا في 
العالم. إضافة  جميع أنحاء 
إلى ذلك، متنح بطاقة »ڤيزا 
سيغنتشر« االئتمانية عمالء 
»برميييــر« جتربــة تناول 
طعــام مميزة مــع مجموعة 
متنوعــة مــن اخلصومــات 
في مطاعــم محلية ودولية، 
فضــال عــن ذلــك مجموعة 
من العــروض الفريدة على 
agoda.com، Hotels. مواقع 

 .com، Visaluxuryhotels.com
ميكن أيضــا حلاملي بطاقة 
»ڤيزا سيغنتشر« االئتمانية 
احلصول على مزايا إضافية 
يقدمها البنك مثل خدمة إيقاف 
السيارات املجانية في مراكز 
التسوق في مختلف مناطق 
الكويت. كما ميكنهم التمتع 
بخدمة الكونســيرج ســواء 
داخــل الكويــت أو خارجها 
والتي تقدم مجموعة شاملة 
من اخلدمات الشخصية التي 
تساهم في تيسير معامالت 

لقــد تلقينا اجلائــزة ببالغ 
الفرح واالمتنان فهي تتويج 
للجهود املتواصلة التي يبذلها 
جميــع أفراد فريقنا كل يوم 
للحفاظ على مستويات عالية 
من رضا العمالء، فهي متثل 
رسالة شكر من كيا موتورز 
ألفــراد فريق خدمــة ما بعد 
البيع في الكويت واحدا واحدا 
وتعبــر لهم بشــكل صريح 
على أن الشركة األم مطلعة 
باستمرار على جهودهم وأنها 
تقدرها عاليا وتكافئها مبثل 

هذه اجلائزة.
وأضـــــاف: نحن نعــــي 
حجم املســؤولية التي نحن 
مؤمتنون عليها ونقدر الثقة 
إدارة  إياهــا  التــي تولينــا 
مجموعة الوكاالت الوطنية، 
وفي هذا املقام أود أن أتوجه 
بالشكر لرئيس مجلس اإلدارة 
أحمد املطــوع على اهتمامه 
الشخصي ومتابعته املستمرة 
التي  وتوجيهاتــه احلكيمة 
تقدم لنا مثاال يحتذى به في 
التطلع إلى تقدمي مســتوى 
خدمة يلبي تطلعات العمالء 
ان كان فــي مراكــز اخلدمة 

العمــالء مثل خدمات البريد 
وخدمــات توصيل من والى 
املطــار وخدمــة ســيارات 
للمناســبات،  الليموزيــن 
باإلضافة الى خدمات تسجيل 
السيارات باملرور وغيرها. 

بنــك  التــزام  وضمــن 
»برقان« بالتركيز على تلبية 
احتياجات العمالء، وضمان 
جودة التجارب الشــخصية 
الغنيــة، فإن بطاقــة »ڤيزا 
االئتمانيــة  سيغنتشــر« 
 Tap« اجلديدة تدعــم خدمة
Pay &« والتي متكن حاملي 
البطاقة من دفع مشترياتهم 
بلمســة واحدة باســتخدام 
البطاقــة علــى أجهزة نقاط 
البيع املزودة بتقنية التواصل 
قريب املدى NFC. قال أميت 
فيج، مدير شركة »ڤيزا« في 
الكويت: جتمع بطاقات »ڤيزا« 
بني أعلى مستويات املرونة 
واألمان وبني الباقات املجزية 
واملتنوعة من املزايا واملكافآت 
التــي توفرهــا  احلصريــة 
لعمالئهــا. وقــد مت تصميم 
بطاقة »فيزا سيغنتشر« من 

السريعة، مراكز الصيانة أو 
في مراكز قطع الغيار.

وتوفر مجموعة الوكاالت 
الوطنيــة لعمــالء كيــا في 
الكويـــت مســتويات خدمة 
مميزة من خالل شــبكة من 
املرافق تغطي جميع مناطق 
الكويت تشمل 5 مراكز صيانة 
وخدمة سريعة، ورشة إصالح 
وصبغ متكاملة، و7 منافذ بيع 
قطع غيــار، كما يتم اإلعداد 
ملركز جديد متكامل اخلدمات 
يشمل ورشة صبغ وحدادة 
ومركز خدمة وقطع غيار على 
مساحة 5000 متر مربع في 

منطقة األحمدي.
يذكــر أن جميــع مرافق 
كيــا الكويت مجهزة بأحدث 
العاملة  التقنيات واأليــدي 
املاهرة إلى جانب فريق إداري 
واسع اخلبرة وعالي الكفاءة 
لضمان اجلــودة والفعالية 
في إطار فلســفة تقوم على 
التركيــز على إجنــاز العمل 
بأعلى جودة من املرة األولى 
لتوفير راحة البال والوقت 
واملال ألكثر أصول كيا أهمية 

أال وهو العميل.

بنك برقان لتلبي احتياجات 
العصريــة  احليــاة  منــط 
حلاملي البطاقات، وهي متثل 
بذلك إضافة مميــزة لقطاع 

املدفوعات في الكويت«.
وأضــاف نائــب الرئيس 
التنفيذي في بنك برقان رائد 
الهقهــق: يعد إطــالق بطاقة 
ڤيزا سيغنتشــر االئتمانية 
من بنك برقان خطوة أخرى 
في سعينا املتواصل لتزويد 
عمالئنا بحلول مالية مبتكرة 
تكافئ أساليب حياتهم، حيث 
سيحظى حاملو هذه البطاقة 
مبزايــا حصرية كاســترداد 
نقدي ملشترياتهم، وإمكانية 
الدخول املجاني إلى أكثر من 
650 قاعة انتظار في املطارات 
الدولية، مع حصولهم على 
تأمني احلوادث الشخصية، 
إلى جانب مجموعة واسعة 
التي تتماشى  من العروض 
مع منط حياتهم، مبا في ذلك 
العروض اخلاصة في مطاعم 
مختارة مع التمتع بالســفر 
وجتربــة إقامــة مميــزة في 

فنادق فاخرة.

 KACS أعضاء مجلس اإلدارة العليا ملجموعة عبدالعزيز العلي املطوع مع جائزة

»الوكاالت 
الوطنية« حققت 
ارتفاعًا جاوز %6 

على مؤشر معايير 
اجلائزة

استرداد نقدي 
بنسبة %1.5

من قيمة 
املشتريات
ودخول أكثر

من 650 قاعة 
مطار مجانًا
حول العالم

أربع سيارات هجينة جديدة للمنطقة خالل أربع سنوات

»فورد« تعلن عن خطتها الطموحة للكهربة
في الشرق األوسط

»اخلليج للورق« و»السفن الثقيلة« و»األسترالية« 
KIU EXPO 2017 رعاة ذهبيون ملعرض

ٍ ماسي ملعرض »البناء ـ بيتك« »عربي« راع

»القصور احلديثة« توقع اتفاقية جديدة لتسويق 
مشروعني في »مانشستر« و»ساوثهامبتون«

أعلنت فــورد اليوم أنها 
ستقوم بتسريع وتيرة تنفيذ 
خطتها للكهربة في الشــرق 
األوســط عبر إطــالق أربع 
مركبات هجينة جديدة خالل 
الســنوات األربع التالية في 
املنطقة، متاشــيا مع وعدها 
العمــالء  العاملــي بتزويــد 
مبركبات هجينة ذات قدرات 
عالية وبسعر مقبول.  وفي 
هذا الصدد، قال جاك برينت، 
رئيس فورد الشرق األوسط 
وأفريقيا: متر شــركة فورد 
بفترة مدهشــة في الشــرق 
األوسط مع تسارع وتكامل 
خطة طرح منتجاتها اجلديدة، 
اضافة الى مجموعة متكاملة 
من املركبات الهجينة التي من 
املتوقــع طرحها في املنطقة 
فــي املــدى القريــب. تعتبر 
منطقة الشــرق األوسط من 
األســواق األكثر اســتيعابا 
ملركبــات الطاقــة اجلديــدة 
فــي العالــم، نظــرا للدعــم 
احلكومي القوي في املنطقة 
وتقبل العمالء للفكرة بشكل 
متزايد. وستركز خطة فورد 
للكهربة في الشرق األوسط 
على املركبات الهجينة ضمن 
الســيارات املتعــددة  فئــة 

حتــت رعايــة صاحــب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ينظم احتاد الصناعات 
 KIU( الكويتية معرضه الرابع
EXPO 2017( بالشــراكة مــع 
شــركة فورفســت للتجــارة 
العامة ومجموعة  واملقاوالت 
فورفيلمز للطباعة ومبشاركة 
65 جهة من كبــرى املصانع 
ذات  والشــركات  احملليــة 
مــن  واملبادريــن  العالقــة 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
إلــى  واملتوســطة، إضافــة 
مشاركة فاعلة من قبل اجلهات 
احلكومية املعنيــة بالقطاع. 
وســتتم إقامــة املعــرض في 
حديقة الشــهيد من األحد 19 
الى الثالثاء 21 نوفمبر اجلاري.  
الفرص  املعــرض  وســيوفر 
الوظيفية املتاحة في املصانع 
للشباب الكويتي من حديثي 
التخرج. وبهذه املناسبة، قال 
الرئيس التنفيذي في شركة 
اخلليج لصناعة الورق طارق 
املعوشــرجي )راع ذهبي( إن 
الشــركة ســباقة للمشــاركة 
في هذه املعــارض ملا لها من 
انعكاســات إيجابيــة علــى 
االقتصــاد الوطني ونســعى 
جاهدين من خــالل تواجدنا 
الــى اإلمكانيات  للفت النظر 
الصناعيــة فــي هــذا املجال 
ودوره فــي دعــم االقتصاد، 
الســيما للكويت التي تعتمد 
علــى املنتجــات النفطية في 
ظل التقلبات االقتصادية التي 

أكــد ماجــد بريجــاوي 
المعارض والمبيعات  مدير 
الخارجيــة بشــركة عربــي 
حرص الشــركة على رعاية 
معــرض البنــاء ـ بيتك منذ 
بداياته، حيــث تأتي رعاية 
»عربي« الماسية لهذا المعرض 
المتميز نظرا لخصوصيته 
للمواطن الكويتي كونه من 
أهــم المعــارض التــي تقام 
ســنويا خالل موسمين في 
البنــاء علــى أرض  مجــال 
المعارض الدولية بمشرف، 
واصفا السوق الكويتي بانه 
سوق مستقر وواعد، مشيرا 
الى ان هذه المعارض تشكل 
همزة الوصل بين المستهلك 
المختصــة في  والشــركات 

مجال مواد البناء.
 وشــدد بريجــاوي على 
ان هنــاك اهدافــا عديدة من 
وراء مشــاركتنا ومن أهمها 
تســجيل حضورنا كشركة 
في المحافل العامة وااللتقاء 

كشفت مجموعة القصور 
احلديثة وآب تاون العقارية 
عن طرح أبرز مشاريعها على 
اإلطالق في السوق البريطاني 
الذي يتم تسويقه في الكويت، 
من خــالل توقيع املجموعة 
اتفاقية حصرية لتســويق 
مشروعي exchange point في 
مدينة مانشســتر ومشروع 
مدينــة  فــي   vita student
ساوثهامبتون. وقال رئيس 
مجلس اإلدارة في املجموعة 
محمــد فتحــي: ســيتم فتح 
باب احلجز في املشــروعني 
17 نوفمبر اجلاري، متوقعا 
أن حتظــى هــذه املشــاريع 
بقبول كبير لدى املستثمرين 
الراغبــني فــي  الكويتيــني 
االستثمار العقاري في السوق 
البريطاني. وأشار فتحي إلى 
 exchange point أن مشروع
يقع في مدينة مانشستر وهو 

االســتعماالت، إحدى نقاط 
القوة لدى فورد. 

كما ستكون شاحنة فورد 
F-150 الهجينة أول مركبة 
يتــم إطالقهــا فــي الشــرق 
األوسط ضمن هذه اخلطط، 
حيث ســتنضم إلى سيارة 
فيوجــن الهجينــة املتوفرة 
حاليــا فــي بعض أســواق 
الشــرق األوسط. وستتميز 
شاحنة F-150 الهجينة بقدرة 
الهائلة  الســحب واحلمولة 
وســتعمل كمولــد كهربائي 

متنقل. 
يذكر أنه ستضم مجموعة 
فورد العاملية من السيارات 

يشــهدها العالم. من جانبه، 
لفت أمني ســر مجلس اإلدارة 
مديــر الشــؤون العامــة في 
شــركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن عبدالرزاق 
العثمــان )راع ذهبــي( الــى 
الشــركة برهنــت علــى  أن 
مدى التزامها جتــاه عمالئها 
مــن خالل مــا تتميــز به من 
مطابقة منتجاتهــا للمعايير 
واألنظمة القياســية العاملية 
للجودة، ومن أهم املشروعات 
احلالية للشركة، تنفيذ أعمال 
امليكانيكية ملصفاة  الصيانة 
ميناء عبداهلل لصالح شركة 
الكويتية  الوطنيــة  البترول 
إضافة الى تســفني وتنظيف 
وأعمــال الطــالء واإلصــالح 
والتحســني للقطــع البحرية 
التابعة للجيش األميركي في 
قاعدة محمد األحمد البحرية 

بالعمالء، وتقديم كل ما هو 
جديــد في كل موســم لترك 
بصمــة إيجابيــة فــي ذهن 
المستهلك، بتعريف على كل 
ما هو جديد من ناحية التطور 
علــى المنتجــات والمعدات 
حيث ان شركة عربي والتي 
تتمتع بخبرة واسعة بلغت 
53 عاما تسعى دوما لمواكبة 
التطور والتحديث في مجال 
عملها، وبمنتجات بلغت أكثر 

من 50 صنفا مختلفا.
 وأكد بريجاوي ان شركة 
»عربي« تراعي استخدام مواد 
ومنتجــات صديقــة للبيئة 
ومتوافقة مع اعلى المعايير 
القياســية  والمواصفــات 
العالمية، مشيرا الى ان نجاح 
الشركة وتوسع مشاريعها 
جاءا بسبب ثقة عمالئنا فيما 
نقدمه من منتجات وخدمات 
مميزة كخدمة ما بعد البيع 
المميــزة، األمر الذي كان له 
كبيــر االثر فــي ازدياد عدد 

عبارة عن مشروع سكني على 
بعد 5 دقائق من مانشســتر 
ارينا، فــي الداون، الفتا إلى 
أنه يتميز بتعددية مساحات 
الشقق من استوديو وغرفة 
وغرفتني و3 غرف، بأسعار 

املتعددة االســتعماالت أول 
طرازات من املركبات الهجينة 
 EcoBoost® املزودة مبحرك
عوضــا عن احملــركات ذات 
السحب الطبيعي، ما يحسن 
بشــكل أكبر األداء والتوفير 
في استهالك الوقود. تعتبر 
الريــادة في مجــال الكهربة 
مســألة أساســية بالنســبة 
إلى فورد لكي تصبح شركة 
وسائل النقل األكثر موثوقية 
في العالم، وتصمم املركبات 
الذكيــة لعالم ذكــي. وكانت 
قــد أعلنت الشــركة مؤخرا 
عن تعيــني فريق مخصص 
للكهربــة، يركــز حصريــا 
علــى ابتــكار مجموعــة من 
املنتجات واخلدمات للمركبات 
الكهربائية والفرص الفريدة 
التي توفرها. ويرتكز هذا على 
التزام فورد السابق باستثمار 
4.5 مليارات دوالر من أجل 
طــرح 13 مركبــة كهربائية 
جديدة في األعوام اخلمسة 
املقبلة، مبا فيها شاحنة فورد 
F-150 الهجينــة، ومركبــة 
هجينة ذاتية القيادة مصممة 
لألعمال التجارية في قطاع 
خدمات النقل، وستكون نقطة 
االنطالق من أميركا الشمالية.

ومعســكر عريفجان لصالح 
اجليــش األميركــي، وغيرها 
من املشــروعات. وأشــار الى 
ان الشركة تعمل على إنشاء 
مصنع ذي مستوى عال ألعمال 
اجللفنــة والطالء للتركيبات 
والهياكل احلديدية واألنابيب 
املتعلقة بالقطاع النفطي. من 
ناحيته، قــال رئيس مجلس 
الكلية األســترالية في  أمناء 
الشــرهان  الكويــت عبداهلل 
)راع ذهبي( إن مشاركة الكلية 
األســترالية فــي الكويت في 
هذا املعرض تأتي من منطلق 
املســؤولية  اســتراتيجية 
االجتماعية للكلية والتي تهدف 
إلــى خلق مجاالت وأنشــطة 
تنموية حيوية على املستوى 
احمللي، وتسليط الضوء على 
دور الصناعة فــي االقتصاد 

الوطني.

فروعنا وانتشــارها بحيث 
أصبحــت 9 فــروع داخلية 
موزعة في شتى المحافظات 
الكويتية، اضافة الى 3 فروع 

اخرى في دول الخليج.
وعن جديد جناح الشركة 
أوضــح  المعــرض  بهــذا 
بريجاوي  ان »عربي« تطرح 
منتجات حمامات الســباحة 
والنوافير الى جانب معدات 
التكييــف مــع التركيز على 
الطاقــة المتجــددة في عالم 
المضخات والسخانات بعرض 
أحدث تقنيــات عالم انظمة 
المضخات التي تتمتع بالقدرة 
على التحكم في كمية المياه 
والكهربــاء، حيــث تتصف 
التركيب  انظمتها بســهولة 
واالستخدام، اضافة الى توافر 
نظام حماية لمنع تشــغيل 
الميــاه في حالة عدم وجود 
مياه، وهذه تعد مبادرة من 
شركة عربي لترشيد وتوفير 

الطاقة في السوق المحلي.

تبدأ من 68000 دينار، وتسدد 
علــى دفعات، علــى ان يتم 

تسليمه يوليو 2020.
وحــول املشــروع اآلخر 
 vita student قــال: مشــروع
في مدينــة ســاوثهامبتون 
عبارة عن مشــروع ســكني 
طالبي اســتثماري يقع على 
بعــد 6 دقائــق مــن جامعة 
ساوثهامبتون، الفتا إلى أنه 
يتميــز بتعددية مســاحات 
االستديوهـــــات وبعائــــد 
 %6.5 اســتثماري صافــي 
ملدة 5 سنوات بأسعار تبدأ 
مــن 58000 دينار، وتســدد 
على دفعات، وتســليمه في 
يوليو 2018. ولفــــت إلى أن 
املجموعة ســتقوم بتسليم 
العمــالء 3 عقــود وهي عقد 
نقل امللكيــة، وعقد اإليجار 
 lease ملدة 5 ســنوات، وعقد

hold ملدة 250 عاما.

عبداهلل الشرهانعبدالرزاق العثمانطارق املعوشرجي

ماجد بريجاوي

محمد فتحي وممثل الشركة البريطانية عقب توقيع االتفاقية

شاحنة فورد 
F-150 الهجينة 

ستكون أول مركبة 
يتم إطالقها
في الشرق

األوسط

املعرض
سيوفر الفرص 

الوظيفية املتاحة
في املصانع 

للشباب الكويتي 
من حديثي

التخرج

بريجاوي: املعرض 
يشكل فرصة 

لتعريف املستهلك 
مبستجدات
عالم البناء


