
«بيتك» يحصد ٥ جوائز عن فئة اإلبداع والتميز للسنة السابعة على التوالي
ضمن جوائز «الكويت لإلبداع للعام ٢٠٢١» والتي أقامها امللتقى اإلعالمي برعاية وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري

(فريال حماد) يوسف الرويح ومحمد الفارس يتوسطان بعض موظفي «بيتك» أثناء تسلم اجلوائز   

التمويــل  حصــد بيــت 
الكويتي «بيتــك» ٥ جوائز 
عن فئة اإلبداع والتميز للسنة 
الســابعة علــى التوالي في 
الدورة التاســعة من فعالية 
جائزة الكويت لإلبداع لعام 
امللتقى  التــي نظمهــا   ٢٠٢١
اإلعالمي العربي برعاية وزير 
اإلعالم وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
وجامعــة الــدول العربيــة، 
وحضور وكيل وزارة اإلعالم 
منيرة الهويــدي، وعدد من 
كبار الشخصيات، ومشاركة 
مجموعــة مــن اإلعالميــني 
واخلبــراء واملختصــني في 
مجــاالت العالقــات العامــة 
والتسويق والدعاية واإلعالن.
وفــاز «بيتــك» بجائــزة 
اإلبداع في العالقات العامة، 
وجائزة اإلبداع في التواصل 
االجتماعــي عــن التميز في 
برنامج KFH TALK، وجائزة 
اإلبداع في اإلعالن عن حملة 
«متويلك أسهل» من «بيتك»، 
واإلبــداع في احملتــوى عن 
إعــالن «نرجــع نبتســم»، 
واإلبداع في التأثير عن إعالن 

قرقيعان.
وعبر نائــب املدير العام 
للعالقــات العامــة واإلعالم 
للمجموعــة فــي «بيتــك»، 
يوســف الرويح عن شكره 
وتقديــره للملتقى اإلعالمي 
العربــي والقائمــني علــى 
رعاية ودعم جائزة الكويت 
لإلبداع ٢٠٢١ التي تؤكد على 
متيــز الفائزين فــي اإلبداع 
العالقات  واالبتكار مبجــال 
العامة واإلعــالم والتواصل 
والتســويق،  االجتماعــي 
وتشجع على مواصلة اجلهود 
لالرتقــاء بصناعة العالقات 

العامة بكل فئاتها.
وأشــار إلــى أن اجلوائز 
حصدهــا  التــي  اخلمــس 
البنك تؤكد إبداعه في تنوع 
وشــمول حمــالت العالقات 
العامة واإلعــالم واحلمالت 
التســويقية والترويجيــة 
والتميــز باحملتوى املبتكر، 
إضافــة إلــى قــوة تأثيرها، 
واألداء املهنــي العالــي فــي 

وتفوقت على صعيد الصناعة 
املصرفية واملجال اإلعالني، إذ 
استحوذت أثناء بثها ونشرها 
عبر مختلف وسائل اإلعالم 
والتواصــل االجتماعي على 
تفاعل ونسب مشاهدة كبيرة، 
ونالت افضل التقييمات من 

املشاهدين واملتابعني.
وأضاف أن «بيتك» متيز 
بــأداء قــوي على مســتوى 
العامــة واإلعالم  العالقــات 
واإلعـــــالن واملسؤولـيـــة 

واإلعالم فــي تعزيز مفهوم 
املسؤولية االجتماعية، حيث 
ركزت اإلعالنــات والبرامج 
التي أطلقها«بيتك» في ٢٠٢١ 
بطريقــة مبتكــرة ونوعية، 
التعريــف بخدماتــه  علــى 
الثقافة  ومنتجاتــه ونشــر 
والتوعوية املالية واملصرفية 
لدى العمالء ومختلف أفراد 
املجتمــع، عدا عــن تلبيتها 
تطلعات واهتمامات العمالء 
الشــباب والذي انعكس في 

تشجير وتخضير الكويت.
ولفت الرويح إلى أنه في 
إطــار احلملة جــرى توقيع 
اتفاقيات شراكة استراتيجية 
نوعيــة مــع الهيئــة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثروة 
السمكية بهدف دعم جهودها 
في حملة تشجير وتخضير 
مناطــق الكويــت للموســم 
الزراعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، فضال 
عن توقيع اتفاقية مع مبادرة 
ســدرة وفريق حلم أخضر 

االجتماعيــة جعل من فوزه 
باجلوائز مستحقا، السيما أن 
إعالنات «بيتك» وبرامجه عبر 
وسائل التواصل االجتماعي 
ســاهمت برفــع مســتوى 
التوعية بخدمات ومنتجات 
اجلمهــور  لــدى  «بيتــك» 
والعمــالء بطريقــة ابداعية 
متميــزة حتقــق األهــداف 

املرجوة منها.
وأكــد الرويح على الدور 
الرائد حلمالت العالقات العامة 

التفاعل الكبير مع احلمالت 
الترويجيــة للبنك واإلقبال 

على خدماته ومنتجاته.
وأضاف أن «بيتك» جنح 
فــي نقل مفهــوم مبــادرات 
املســؤولية االجتماعية إلى 
مســتوى جديد في برامجه 
وحمالته التي غطت جوانب 
عدة أبرزها البيئة من خالل 
 KFH is Green إطــالق حملة
النوعيــة التــي تهــدف إلى 
حماية البيئة، والدعوة إلى 

التطوعــي. باإلضافــة إلــى 
ذلك، دعم «بيتك» وشارك في 
العديد من األنشطة البيئية 
املتعلقة وقام بتنظيم حمالت 
تنظيف الشواطئ بهدف نشر 
الثقافة البيئية ورفع مستوى 
الوعي بأهمية احملافظة على 

البيئة.
من ناحيــة ثانية، جرى 
تقييــم األعمال التي شــارك 
بهــا «بيتك» علــى مرحلتني 
بنــاء على آراء جلنة حتكيم 
على مستوى عال من املهنية 
واخلبرة تضم عشرة أعضاء 
مــن إعالميــني وأكادمييــني 
متخصصني في مجال صناعة 

اإلعالن.
وأشادت اللجان مبحتوى 
أعمال «بيتك» ومهنيتها عالية 
اجلودة، التي توازي النمط 
اإلعالني للشــركات العاملية 
الكبرى، ذات املضمون واألثر 

العميق.
الكويت  تهــدف جائــزة 
لإلبــداع إلــى رفــع معايير 
صناعة اإلعالن في الكويت 
والعالم العربي لتتماشى مع 
املعايير الدولية باإلضافة إلى 
صقل مهارة العاملني في هذا 
املجال وخلق روح تنافسية 
إبداعية للمساهمة في تطوير 

اإلمكانات الفنية.
وضمت جائــزة الكويت 
لإلبداع هذا العــام عددا من 
الفئات التنافسية التي جتمع 
بني التميز في العالقات العامة 
واملســؤولية االجتماعيــة 
والعالمة التجارية والبرامج 
واإلذاعيــة،  التلفزيونيــة 
باإلضافة إلى برامج اليوتيوب 
االجتماعــي  والتواصــل 

واإلعالنات العربية.
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
الكويــت لإلبــداع  جائــزة 
بتنظيــم من هيئــة امللتقى 
اإلعالمي العربــي بالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية لإلعالم 
واالتصال وأكادميية اإلعالم 
املتكامل إضافة الى مشاركة 
عدد من الشخصيات املؤثرة 
في مجاالت العالقات العامة 
والتســويق واإلعــالن على 
املستويني احمللي والعربي.

إعالن قرقيعان ٢٠٢١ الفائز بإحدى اجلوائزاجلوائز التي فاز بها بيت التمويل الكويتي «بيتك»

KFH TALK حملة حملة التمويل الشخصي من «بيتك» الفائزة بإحدى اجلوائز

فهد السعد متوسطاً شبيب العجمي وخالد الوقيان محمد العوضي يتسلم إحدى اجلوائز بحضور منيرة الهويدي وماضي اخلميس

يوسف الرويح

تعزيــز العالمــة التجاريــة 
للبنــك طوال األشــهر الـ ١٢ 
املاضية ومــا حظيت به من 
تقدير واهتمام من كافة فئات 

املجتمع. 
ولفــت الرويــح إلــى أن 
البرامج التي قدمها البنك هذا 
العام عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وحمالت اإلعالن 
والتســويق ملنتجات البنك 
وخدماته حققت تأثيرا قويا 
وعززت التواصل مع اجلمهور 

يوسـف الرويـح: اجلوائز تؤكد إبـداع «بيتك» فـي العالقات العامـة واإلعالم والتواصـل االجتماعي ومتيـزه باحملتوى 

دور رائد حلمالت العالقات العامة واإلعالم في تعزيز مفهوم املسـؤولية االجتماعية ونشـر الثقافة املالية واملصرفية 
تنوع وشـمول برامج «بيتك» عبر وسـائل التواصـل االجتماعي وحمالت اإلعالن والتسـويق حققا تأثيـرًا قويًا في ٢٠٢١

KFH is Green من أبرز مبادرات «بيتك» في إطار املسؤولية االجتماعية واستهدفت حماية البيئة وتشجير الكويت
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يحتفـي باملبـدعيـن


