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على مجموعة من  الهواتف واأللواح الذكية

«بوبيان» ُيطلق حملة جديدة
بالتعاون مع «هارڤي نيكلز» لعمالء حساب بالتينوم

رباب اجلوهري

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
اتفاقية شراكة إلطالق حملة 
جديدة بالتعــاون مع هارڤي 
نيكلــز (إحدى أبــرز وأفخم 
لــدى  التجاريــة  العالمــات 
مجموعــة الشــايع) تتضمن 
جتربة تسوق فاخرة وحصرية 
مع خبير مختص في األزياء 
في الوجهة املميزة التي جتمع 
أفخم وأشهر العالمات التجارية 
العاملية، باإلضافة الى قسائم 
هدايا تصل قيمتها لغاية ٥٠٠٠ 
دينــار فقط لعمالء حســاب 

بالتينوم من بنك بوبيان.
ومت اإلعــالن عــن هــذه 
الشراكة خالل مؤمتر صحافي 
عقد بهذه املناســبة بحضور 
التنفيــذي للعالمــة  املديــر 
التجاريــة في هارڤــي نيكلز 
واملصمــم املعروف مســاعد 
املطيــري ومديــر أول قســم 
التسويق في بنك بوبيان حمد 
حاجي. وقال حاجي: تزامنا مع 
استمرارية البنك في طرح كل 
ما هو جديــد ومميز لعمالئه 
اطلــق بنــك بوبيــان جتربة 
التســوق اخلاصــة بعمــالء 
شريحة بالتينوم لتكون ضمن 
مجموعــة متكاملة من أفضل 
العروض انطالقا من فهم البنك 
الحتياجــات ومتطلبات هذه 
الشريحة من العمالء وتزامنا 
مع حملة «وقتك بالتيوم» التي 

مجموعة الشايع يأتي انطالقا 
من حرص بوبيان على التعاون 
وإقامة الشــراكات املميزة مع 
األسماء املعروفة على مستوى 
الســوق الكويتي ومبا مينح 
عمالء البنك التجارب املميزة 

التي يبحثون عنها.
وأكــد حاجــي ان الفتــرة 
املقبلــة ستشــهد املزيــد من 
العروض املميزة التي تستهدف 
عددا اكبر من شــرائح عمالء 
البنــك مع االهتمام املتواصل 
العمالء والتميز  باحتياجات 
من خالل الريــادة في ابتكار 
أبسط احللول وأكثرها مالءمة 

على الفخامة والسعي إلى بناء 
عالقات ميتنة مع الزبائن.

يذكر أن عالمة هارڤي نيكلز 
التجارية تأسســت في العام 
١٨٣١ واليوم أصبحت واحدة 
من أهم الشركات العاملية في 
مجــال األزيــاء واملوضة في 
التي  اململكة املتحدة والعالم 
تشــتهر مبنتجاتها املتنوعة 
واحلصريــة. وتقــدم هارڤي 
نيكلــز عــددا مــن العالمات 
التجاريــة الفاخــرة لألزيــاء 
النسائيـــــــة والرجاليـــــة 
واالكسســوارات ومنتجــات 

التجميل واملأكوالت.

للعمالء مبا ينعكس ايجابيا 
علــى اخلدمات التــي نقدمها 

لعمالئنا.
وفي هذا اإلطار، قال نائب 
رئيــس إدارة األزياء الفاخرة 
في هارڤي نيكلز نيك والكر: 
يسعدنا دوما التعاون مع جهة 
مرموقة مثل بنك بوبيان خاصة 
في مثل هذا النوع من احلمالت 
التي نحرص من خاللها على 
تقدمي جتارب فريدة وحصرية 
لزبائننا، فهذا التعاون يجسد 
رؤية هارڤــي نيكلز الكويت 
القائمة على أهمية «الرفاهية 
فــي كل ما نقوم بــه» وتقوم 

ممثلو «بوبيان» و«هارڤي نيكلز» في لقطة جماعية          (محمد هنداوي)حمد حاجي ومساعد املطيري خالل املؤمتر الصحافي

أطلقها البنك مؤخرا. وأوضح 
حاجي تبدأ احلملة من فبراير 
وتســتمر حتى ١٥ من مارس 
٢٠٢٠ بالتعــاون مــع هارڤي 
نيكلز - الكويت، حيث سيميز 
بنك بوبيــان ٢٠ عميال فائزا 
من حساب بالتينوم بفرصة 
االســتمتاع بقسائم هدايا من 
هارڤــي نيكلز تصــل قيمتها 
الى ٥٠٠٠ دينار باإلضافة الى 
جتربة تسوق فاخرة وحصرية 
مع خبير مختص في األزياء 
في الوجهة املميزة التي جتمع 
أفخم وأشهر العالمات التجارية 
العاملية. وأضاف أن التعاون مع 

ملشاهدة الڤيديو

«التجاري» ُيعلن الفائزين في حملة
«اربح كل هاجلوائز مع تطبيق التجاري»

قام البنك التجاري بإجراء سحب حملة 
«اربح كل هاجلوائز مع تطبيق التجاري» 
علــى الهواتف واأللــواح الذكية، وقد مت 
إجــراء الســحب لهذه احلملــة بحضور 
ممثلــة وزارة التجــارة والصناعة دالل 
املطيري، وقد فاز كل من: محمد هاشــم 
عايد بجائزة IPHONE XR، وغنيمة مبارك 
 ،٤ Apple Watch Series ناصــر بجائــزة
وسيــــــد حســني مصطفى سيد حسني 
 Apple الســيد ابراهيم بجائزة سماعات

.Air Pods
وعلى هامش إجراء السحب واإلعالن 
عــن الفائزين في هــذه احلملة، أوضح 
التجاري أن هذه احلملة موجهة جلميع 
مستخدمي خاصية «ادفع لي» أو «مسح» 
ضمن خدمات T-Pay املقدمة من التجاري 
والتي تســمح بإجراء التحويل أو الدفع 
QR- باستخدام رمز االستجابة السريعة

Code عبر تطبيق التجاري موبايل وكذلك 
العمــالء الذين يقومــون بتفعيل خدمة 
اإلشعارات عبر تطبيق التجاري موبايل 
والتــي تصل للعميل عــن طريق هاتفه 
الذكي في أي وقت وأي مكان سواء داخل 

الكويت او خارجها.
وعن آليــة التأهل للدخول الســحب 

األخيــر، بــني «التجــاري» أن العميــل 
سيحصل على فرصة واحدة للدخول في 
السحب النهائي عند استخدامه خاصية 
«ادفــع لي» للتحويل أو «مســح» للدفع 
لدى احملالت والشركات املشاركة وذلك 
مــن خالل خدمــة T-Pay أو عند تفعيل 
خدمة اإلشعارات على تطبيق التجاري 
موبايل، مبينا أن الفائزين سيكون لديهم 
فرص لربح سيارة Fiat ٥٠٠ موديل ٢٠١٩ 
املزمــع اقامته يوم ٨ مارس ٢٠٢٠، علما 
أن آخر يــــوم لدخول الســحب يوم ٢٨ 

فبراير ٢٠٢٠.
وكشــف التجاري أنه يتعني على كل 
عميل أن يستخدم خاصية «ادفع لي» أو 
«مسح» أو يقوم بتفعيل خدمة اإلشعارات 
عبر تطبيق التجاري موبايل قبل الدخول 
في الســحوبات، مبينــا أن احلد األدنى 
ملبلــغ املعاملــة التي يتــم إجراؤها عبر 
خدمة T-Pay هو دينار، وأن احلد األقصى 
للفــرص التي ميكن للعميــل احلصول 
عليها هو ٥ فرص، كما أنه وفي حال كان 
العميــــل لديه أكثـــر من حساب واحد، 
فيجب عليه تفعيــــل خدمة اإلشعارات 
علــى جميــــع احلســابات للدخول في 

السحب.

لكزس تكشف عن املرشحني النهائيني لـ «جائزة لكزس للتصميم» ٢٠٢٠
كشــفت شــركة لكزس 
مؤخــرا  إنترناشــيونال 
عن أســماء املتأهلــني الـ ٦ 
لنهائيــات «جائــزة لكزس 
للتصميــم» للعــام ٢٠٢٠، 
حيــث ســيتلقى كل منهــم 
التوجيه واإلرشاد من قبل 
نخبة من املصممني العامليني 
إلــى جانب متويل بقيمة ٣ 
ماليني ين ياباني (ما يزيد 
على ٢٧٫٠٠٠ دوالر أميركي) 
لتطوير منوذج أولي. وميثل 
املتأهلون كال من الواليات 
املتحدة األميركية والصني 
وأوروبا وباكستان وكينيا، 
وقد مت اختيارهم من ضمن 
عدد قياســي للمشــاركات 
وصــل إلى ٢٠٤٢ مشــاركة 

من ٧٩ دولة.
تعــد «جائــزة لكــزس 
للتصميــم»، وهي اآلن في 
نســختها الثامنــة، منصة 
عاملية تهدف إلى اكتشــاف 
وصقل قــدرات جيل جديد 
مــن املواهــب الواعــدة من 
املبتكرين واملصممني. هذا، 
وقــد مت اختيــار األعمــال 
املشاركة وفقا لثالثة مفاهيم 
جوهريــة لعالمــة لكــزس 
الفاخــرة، وهــي «التوقع» 
و«االبتــكار» و«التأثيــر»، 

البقاء معا في حالة حدوث 
فيضان مفاجئ.

٭ ليــك للمصممــة أيرينا 
ســامويلوفا مــن روســيا: 
نســيج محمــول لتنظيف 
البشــرة مــع ســطح فريد 

املنازل مفتوحة  مخططات 
املصدر.

٭ برسويت للمصممة أكسا 
أجمال من باكستان: ماكينة 
خياطة تتيح ألصحاب الهمم 
الذين يعانــون من ضعف 

للتصميــم» للعــام ٢٠٢٠: 
تتناول مشاريع التصاميم 
النهائية لنسخة هذا العام 
من هذه اجلائــزة املرموقة 
موضوعني رئيسيني، وهما 
الوعــي والبيئــة، واللذان 
تتزايــد أهميتهمــا بصورة 
مطــردة فــي ظــل التقــدم 
التكنولوجي الذي يؤثر على 
عاملنا. وكمشاريع تصميمية، 
فهي ال تقف عند مجرد طرح 
األســئلة لتقــدمي إجابــات 
محددة تستند إلى التفكير 
اإلبداعــي واآلراء التي تتم 
ممارستها في مجال الهندسة. 
لم تكن عملية تقليص قائمة 
املشاركات الضخمة هذا العام 
وصوال إلى هذه املجموعة 
الصغيــرة التصاميم مهمة 
ســهلة. في نهايــة املطاف، 
أعتقد أننا وجدنا املجموعة 
املناسبة من املشاريع التي 
العقل  جتســد موضوعات 
واجلسد والتي تعتبر حيوية 

ملستقبلنا.
وقال كيه فوجيتا املمثل 
التمثيلي  الرئيس للمكتب 
لشــركة تويوتا في منطقة 
الشــرق األوســط وأســيا 
الوسطى: نشــعر بسعادة 
بالغة ونحن نشاهد اإلقبال 

يشابه لسان القطط.
٭ أوبن سورس كوميونيتيز 
للمصمم بيلتاور من كينيا: 
مشروع يستكشف مستقبل 
املجتمعات الذكية املستدامة 
في الدول النامية باستخدام 

البصر االستفادة من مهارات 
اخلياطة لتشكل مصدر دخل 

لهم.
وتعليقــا على ذلك، قال 
جــون ميــدا، أحــد أعضاء 
جلنة حتكيم «جائزة لكزس 

الذي تلقاه «جائزة  الكبير 
لكزس للتصميم» في عامها 
الثامن في أوساط املصممني 
واملبدعني من شــتى أنحاء 
العالم. كانت املشاركات التي 
تلقيناها هذا العام استثنائية 
من حيث األفــكار، وحققنا 
رقما قياسيا جديدا في عددها 
جتاوز ٢٫٠٠٠ مشــاركة من 

حوالي ٨٠ دولة.
ومــن املقــرر أن يقــوم 
املتأهلون النهائيون بتقدمي 
املكتملة  مناذجهم األوليــة 
أمــام مجتمــع التصميــم 
العاملــي خــالل «أســبوع 
ميالنو للتصميم» في شهر 
أبريل، حيث سيتم اختيار 
الفائز من قبل جلنة التحكيم 
املوقرة التي تضم ساميون 
همفريــز، رئيس التصميم 
العاملي لدى شركة ولكزس. 
ويســعى همفريــز، والذي 
مت تعيينه لإلشــراف على 
التصميم العالمة الفاخرة في 
العام ٢٠١٨، إلى حتديد القيم 
الفريدة لفلسفة لكزس التي 
ترتبط بشكل وثيق وواضح 
بالتــراث الياباني العريق، 
وصياغــة توجه تصميمي 
يتناسب مع املستخدمني في 

جميع أنحاء العالم.

التصاميم املختارة تتألف من ٦ حلول مبتكرة لتحقيق غد أفضل

صورة جماعية للمتأهلني لنهائيات «جائزة لكزس للتصميم»

التصميم  التركيز على  مع 
الذي ميهد الطريق ملستقبل 

أفضل.
التصاميــم املختارة في 
«جائزة لكزس للتصميم» 

للعام ٢٠٢٠:
٭ بيــو ســكيلز للمصمــم 
سوذرلني سانتو من الواليات 
املتحــدة األميركيــة: نظام 
ترشيح الهواء من الكربون 
بتصميــم قابــل للتعديل، 
والــذي يتكون من غشــاء 
البوليمــر  مصنــوع مــن 
بتقنيــة  املعــد  احليــوي 

الطباعة ثالثية األبعاد.
٭ فيلت سكيب للمصممني 
الفرنســي  ثيوفيــل بيجو 
وسيلفاتور سيكرو اإليطالي 
اللذان يتخــذان من اململكة 
املتحدة مقرا لهما: ســحابة 
متنفسة مصنوعة من مادة 
اللباد، تتفاعل مع األشخاص 
واحليز احمليط بهم لتحسني 
عافيتهم ودرجة نقاء الهواء 

الذي يتنفسونه.
بــاك للمصمــم  ٭ فــالش 
الصينــي  وو  ياوكــون 
املقيم في الواليات املتحدة 
األميركية: جهاز ذكي يحمي 
الطالب الصغار في حاالت 
الطوارئ ويســاعدهم على 
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