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محمد رمضان

استقبال سيارات العمالء

يحيى العشي

تضمن فحص سياراتهم وتبديل زيت وفلتر مجاناً

«موبار املال وبهبهاني» نظمت اليوم املفتوح لعمالئها
مصطفى صالح

نظم قسم موبار لدى شركة
املــا وبهبهاني للســيارات،
املــوزع احلصري لســيارات
دودج وكرايسلر ورام وجيب
والفا روميــو ،يوما مفتوحا
لعمالء الشركة اجلمعة املاضي،
وذلك إلجراء فحص السالمة
لســياراتهم باإلضافــة إلــى
احلصول على كوبون تبديل
زيت وفلتر مجاني.
وشــهدت فعاليــات اليوم
املفتــوح ،الــذي بدأ الســاعة
 7.30صباحا واستمر حتى 5
مساء ،حضور كبير من عمالء
«املال وبهبهاني» وصل لنحو
 500عميل بسياراتهم ،حيث
مت اجــراء فحص الســيارات
من خــال  13نقطــة لفحص
السالمة ،وقدم للعميل تقرير
مفصل حول سيارته يوضح
األجزاء التي بحاجة للصيانة
مع تفاصيل األسعار من تكلفة
الصيانــة وقطع الغيار املراد
تبديلها.
وبهــذه املناســبة ،حتدث
مســاعد املدير العام للخدمة
وقطــع الغيــار لــدى «املــا
وبهبهانــي» محمــد رمضان
عن تنظيم هذا اليوم املفتوح،
قائــا« :الهــدف الرئيس من
هــذه الفعاليــة والفعاليــات

إقبال كبير من عمالء الشركة على اليوم املفتوح

رمضان:
هدفنا إرضاء
عمالئنا وتوعيتهم
باستخدام قطع
الغيار األصلية

االخرى التي تنظمها شــركة
«املــا وبهبهاني» هو إرضاء
عمالئنــا بالدرجــة األولــى،
حيث نســعى لتوعية عمالء
الشركة باستخدام قطع الغيار
األصلية ،فالســعر ليس هو
األســاس فــي الشــراء ولكن
سالمة العميل وسالمة سيارته
هي هدفنا األساسي».
وأضاف رمضان أن تنظيم
هــذا اليــوم املفتــوح لعمالء
الشركة ليس االول ولن يكون

مركز خدمة عمالء «موبار املال وبهبهاني»

االخير ،حيث ســتكون هناك
فعاليات مشــابهة باملستقبل
للتواصــل الدائم مــع عمالء
الشــركة ،ســواء مــن انتهت
كفالة سيارتهم أو من انتقلت
اليهم ملكية الســيارة كمالك
ثان والذين لم تتواصل معهم
الشــركة منذ البدايــة ،لذلك
ســتكون مثل هذه الفعاليات
مبثابة فرصــة للتعرف على
جميع من ميتلكون ســيارت
«املال وبهبهاني».

السيارات متر بـ  13نقطة لفحص السالمة املجانية باليوم املفتوح

فريق عمل مركز «موبار املال وبهبهاني» خلدمة العمالء

«وربة» يكرّم موظفيه املتميزين لعام 2016

لقطة جماعية ملوظفي البنك

كرم بنــك وربة ،أفضل
بنك استثماري في الكويت
وأفضل مؤسسة استشارية
للشــركات ،مجموعــة من
موظفيــه املتميزيــن فــي
حفل خــاص أقامــه البنك
بحضور الرئيس التنفيذي
شاهني حمد الغامن واالدارة
التنفيذية وذلك ضمن دور
البنــك وإميانــه بضرورة
حتفيز املوظفني وتطويرهم،
األمر الذي يعكس دور البنك
االيجابي فــي تقدمي أفضل
اخلدمات واملنتجات لعمالئه.
وقام الرئيس التنفيذي
بتكــرمي املتميزيــن والذي
بدوره شكرهم على جهودهم
املبذولة فــي تطوير البنك
طالبــا منهم بذل املزيد من

حفل التكرمي
شهد حضور اإلدارة
التنفيذية للبنك

وأوضح أن هناك العديد من
املميزات التي تقدمها الشركة
لعمالئهــا ،مثل تبديل الزيت
والفلتر وإعطاء العميل كوبونا
صاحلــا حتــى ،2017 /12 /31
باإلضافة الى «»loyalty card
وهــي بطاقــة متنــح العميل
خصم بنسبه  %25على قطع
الغيــار وتكلفــة الصيانــة،
باإلضافة الى خصم بنســبه
 %50على قطع الغيار ،وذلك
عند اجراء أي عملية صيانة

داخــل أي مــن مراكز صيانة
«موباراملال وبهبهاني» داخل
الكويت ،وهي بطاقة مرتبطة
بالسيارة وال تنتهي إال بخروج
السيارة من اخلدمة.
وأشــار رمضــان الــى أن
البطاقــة ســتتيح للعميــل
فرصــة جتميع النقــاط عند
اجراء أي عملية صيانة لدى
مركز «موبار املال وبهبهاني»،
فعلى ســبيل املثال اذا كانت
فاتــورة العميل بـ  100دينار

العشي:
انطالق عرض
«املال وبهبهاني»
لصيف 2017
أبريل املقبل

فســتضاف  100نقطــة الــى
بطاقته وستحول هذه النقاط
إلى مبلغ من املال ميكنه دفعها
عنــد اجراء عمليــة الصيانة
املقبلة.
وحــول العــروض التــي
تقدمهــا «املــا وبهبهانــي»
للراغبــن باقتنــاء احــدى
سياراتها ،قال مدير مجموعة
اخلدمات لدى «املال وبهبهاني»
يحيى العشي« :تقدم الشركة
عرض التثمني جلميع العمالء،
حيث يتضمن تثمني ســيارة
العميــل ويأخــذ املبلغ كاش
باإلضافــة الــى  1000دوالر
إضافية ،وهناك أيضا «loyalty
 »cardوهي بطاقة متنح ألي
عميــل يشــتري ســيارة من
«املال وبهبهانــي» ،باإلضافة
الى عرض الصيف الذي تعتزم
الشــركة إطالقه ابريل املقبل
وسيستمر ملدة  3اشهر».
وأضاف العشي ان شركة
املال وبهبهاني بصدد افتتاح
معــرض ومركــز للصيانــة
جديدين في األحمدي مبساحة
 5آالف متر مربع خالل العام
احلالــي ،وســيضم مركــز
للخدمــة الســريعة ومركــز
للحدادة والصبــــغ ،وسيتـم
تنظيم يوم مفتوح آخـــر عند
افتتــــاح هذا املركز لتعريــف
العمالء به.

اجلهد في الفترة القادمة.
ويعتبر بنك وربة ،البنك
األســرع منوا في الكويت،
مــن البنــوك الرائــدة فــي
حتفيــز وتطويــر املوظف
ممــا ينعكس علــى تقدمي
أفضل املنتجات واخلدمات
لعمالء البنــك حيث يؤمن
بــأن املوظف هو الشــريك
األساسي في تطوير عمليات
البنك أدائه.
كما أن بنك وربة ال يألو
جهدا فــي تعزيــز مهارات
املوظــف حيــث ال يكتفــي
بتكرميهم فقط بل يقدم لهم
سنويا مجموعة من الدورات
التدريبية التي تساهم رفع
كفاءتهــم الوظيفيــة كمــا
يتيح لهم الفرصة باالبداع

من خالل برنامج «الرواد»
االبداعــي والــذي يعكــس
اســتراتيجية البنــك التي
تعتمــد على ايجاد احللول
املتنوعة ملوظفيه وعمالئه.
جدير بالذكر أنه مت مؤخرا
تخريج دفعــة من موظفي
بنك وربة الذين حصلوا على
شــهادات معتمدة في عدد
من التخصصات واملجاالت
في القطاع املصرفي بشكل
عــام والقطــاع املصرفــي
االسالمي بشكل خاص من
معهد الدراسات املصرفية،
كما حصل أربعة من موظفيه
العــام املاضي علــى املركز
االول وشهادة «االجناز في
االبتكار» في برنامج حتدي
االبتكار .2016

أطلقته شركة «»Global Markets

« ..»Umbrellaتطبيق ملعلومات الشركات
أطلقــت شــركة «Global
 »Marketsمنصتها املعلوماتية
الفريــدة « »Umbrellaالتــي
تعتبر إحدى منصات األعمال
الذكية ســهلة االســتخدام،
والتي تضم قــدرا هائال من
البيانات حول جميع الشركات
باملنطقــة .وتفخــر اخلدمة
القائمة على أساس اشتراك
املســتخدمني بطرح منصة
سهلة االســتخدام ،مصممة
خصيصــا للتركيــز علــى
حتديد مواقع الشركات وربط
سماتها التشغيلية وسمات
أدائهــا ،حيــث مت تصميــم
منصــة  Umbrellaلترتكــز
علــى  4عناصــر رئيســية،
هي :األشخاص ،والشركات،
والعالمات التجارية واملواقع.
يشــمل كل عنصــر املواقــع
اجلغرافيــة ملنافــذ البيــع
ومعلومات االتصــال (عبر
وسائل التواصل االجتماعي،
البريــد اإللكترونــي وأيضا
أرقام الهواتف) ،والشركات
التابعة وأيضا نسبة املبيعات
املقدرة .ميكن احلصول على
اخلدمة من موقعنا https://
 /umbrella.globalكما ميكن
للمشتركني إيجاد املعلومات
الالزمــة للتواصــل مــع
أصحاب األعمال عبر صفحة
«األشــخاص» (.)People
تتضمن الصفحة معلومات

علي بوشهري

يهتم باألشخاص
والشركات
والعالمات التجارية
واملواقع

االتصال اخلاصة بأصحاب
األعمال ،باإلضافة إلى جميع
املعلومات والتحديثات حول
مشاركتهم املباشرة في عالم
األعمال.
من خالل صفحة الشركات
ميكــن للمشــتركني إيجــاد
الهيكل القانوني للشــركات
املوزعــة واألنشــطة فــي
تشــغيل املتاجــر وفروعها
والشــركات التابعــة لهــا
باملنطقة ،ومعلومات االتصال
وأصحاب األعمــال وجميع
األخبار اخلاصة بالشــركة.
عالوة على ذلك ،تقدم اخلدمة
جميع املعلومات الالزمة حول
عمليات العالمات التجارية.
و فــي هــذا الســياق،
قال مؤســس الشــركة علي
بوشهري ان شــركة Global
 Marketsتخطو خطوات ثابتة
نحو حتويل بيانات األعمال
واملعلومــات األساســية في
منطقــة دول اخلليج خالل
أربعة أعوام ،وأطلقت مؤخرا
منصة معلوماتية للشركات
ليس لها مثيل .وقد افتقرت
الشــركات منذ فترة طويلة
ملصادر املعلومات والبيانات
ذات املصداقية في املجاالت
التي تتنافس فيها باملنطقة.
وقــد أثبتت منهجية البحث
التي تنتهجها الشــركة أنها
ذات مصداقية كبيرة وحظت

على ثقة العديد من الشركات
الكبرى .يعد إجراء األبحاث
الرئيسية املكثفة مع تغطية
العينات بنسبة  %100مبنزلة
أمر مهم للغاية لتقليل هامش
األخطاء وتطوير املزيد من فهم
املستوى الدقيق لديناميات
األسواق .وخصصت الشركة
قدرا كبيرا من استثمارها في
تطوير املنصة لربط البيانات
مع بعضها البعض ومتكني
املشتركني من احلصول على
معلومات مترابطة تساعدهم
في اتخاذ قراراتهم التجارية
اليوميــة .يتمثــل الهــدف
الرئيسي للمنصة في تعزيز
ممارسات القرارات التجارية
مبنطقة دول مجلس التعاون
اخلليجي ،العالمة التجارية
في املنطقة وافتتاح متاجرها
وغلقها .وبإمكان املشتركني
مــن خــال صفحــة األفرع
إيجاد املعلومات حول تاريخ
افتتاح املواقع وعدد املوظفني
وجنســياتهم وعدد ساعات
العمــل ومســاحات احملالت
وخدمات التوصيل وتقديرات
املبيعات املشغلة من املتجر
واملشــغلة مــن عمليــات
التوصيل .كما تســمح تلك
اخلدمة للمشتركني مبقارنة
املبيعــات املقدرة وســمات
املتاجــر من خــال صفحة
العالمات التجارية.

