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e-commerce

E-COMMERCE باتت ضرورة يف زمن كورونا 
والشركات الكبرى والصغرى تتهافت لحجز مكانها على شبكة اإلنترنت

10

فرج عبجي 

ف��ع��ل ف��ي��روس ك��ورون��ا فعلته ف��ي ال��ع��ال��م 
كان  التي  ال��ع��ادات  من  الكثير  وغّير  كله 
العادية  حياتهم  في  بها  يقومون  الناس 
ال��ب��ش��ري��ة على  ال���ف���ي���روس  ب��ع��د أن أج���ب���ر 
من  السالمة.  على  حفاظًا  المنازل  مالزمة 
ال����ع����ادات ال���ت���ي ف��ق��ده��ا ال��م��س��ت��ه��ل��ك ف��ي 
العالم، هي عملية التسوق في المجمعات 
ال��ت��ج��اري��ة ل���ش���راء اح��ت��ي��اج��ات��ه ع��ل��ى جميع 
األص����ع����دة. وب��ع��دم��ا ك����ان ي��ت��ن��ق��ل ب��ك��ام��ل 
ح��ري��ت��ه ل��ي��خ��ت��ار م���ا ي���ري���ده، أص���ب���ح أس��ي��ر 

الشبكة العنكبوتية وما تفرزه من عروض 
وم���ش���ت���ري���ات، م����ا أف����ق����ده خ���ي���ار ال��ت��ج��رب��ة 
ق��ب��ل ال���ش���راء. وال��م��س��ت��ه��ل��ك ال��ل��ب��ن��ان��ي من 
ك��ورون��ا، حيث  زم��ن  ف��ي  المتضررين  أكبر 
ف��ق��د م��ت��ع��ة ال��ت��س��وق ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا في 
ك���ل األوق�������ات ف���ي ال��م��ج��م��ع��ات ال��ت��ج��اري��ة 
واألسواق المتعددة في المناطق. ويتميز 
المستهلك بحبه للحياة ولشراء كل شيء 
وهو  ش��يء،  بكل  نفسه  يمتع  وأن  جديد 
مشهور بذوقه الرفيع في األزياء والموضة 
وال��م��ش��روب��ات ال���روح���ي���ة، وي���ك���اد ي��ن��اف��س 
التي  ال��ب��ض��ائ��ع  بقيمة  العالمية  األس����واق 

ي��ش��ت��ري��ه��ا. ورغ����م ال���ظ���روف االق��ت��ص��ادي��ة 
وال����م����ال����ي����ة ال���ص���ع���ب���ة ال����ت����ي ي���ت���خ���ب���ط ب��ه��ا 
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ون، إض����اف����ة إل�����ى أزم�����ة ك���ورون���ا 
االستسالم  اللبنانيون  يرفض  الصحية، 
وي��ث��ب��ت��ون ي��وم��ًا ب��ع��د ي���وم إص���راره���م على 
بالحياة. ولم تستسلم  الصمود والتمسك 
ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ض��ررت بسبب األوض��اع 
االق��ت��ص��ادي��ة وأزم����ة ك���ورون���ا، وأص���ر قسم 
كبير منها على إيجاد حلول حتى لو كانت 
ال��ص��م��ود.  بتأمين  كفيلة  لكنها  ص��ع��ب��ة، 
على  كورونا  فيروس  ال��ذي حتمه  والحجر 
ال��ج��م��ي��ع، دف����ع ال���ش���رك���ات وال��م��ؤس��س��ات 

إلى  أكبر  بشكل  االنتقال  إل��ى  التجارية، 
ال��س��وق ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت خ��ج��ول��ة في 

لبنان قبل أزمة الفيروس. 
وق�����ام�����ت ب���ع���ض ال����م����ؤس����س����ات ب��ت��ف��ع��ي��ل 
المستهلك  قرب  لتكون  الرقمي  وجودها 
وت��ل��ب��ي ح��اج��ات��ه، فيما ق��ام ال��ب��ع��ض اآلخ��ر 
ب��ح��ج��ز م��ك��ان��ه ع��ل��ى ال��م��ن��ص��ة ال��رق��م��ي��ة كي 
أعماله  وم��واص��ل��ة  االس��ت��م��رار  م��ن  يتمكن 
خ���وف���ًا م���ن إط���ال���ة أزم�����ة ك����ورون����ا. ف��أع��دت 
ال����ش����رك����ات ال����ع����دة وان���ط���ل���ق���ت ف����ي ع��ال��م 
 ،E-COMMERCE ال���رق���م���ي  ال��ت��س��وي��ق 
وب�������دأت م���رح���ل���ة ج����دي����دة م����ن ال��ت��ن��اف��س 

ال���ت���ج���اري ع���ل���ى م��ل��ع��ب ج���دي���د وب�������أدوات 
وب��ات  ج��دي��دة.  وباستراتيجيات  ج��دي��دة 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ق������ادرًا ع���ل���ى ط���ل���ب م����ا ي��ري��د 
بكبسة زر، ويصله في وقت زمني قصير. 

صحوة تجارية رقمية قياسية
األكيد أن فيروس كورونا لعب دورًا كبيرًا 
المنصة  إل��ى  التجاري  النشاط  انتقال  في 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ب���ه���ذه ال��س��رع��ة ال��ق��ي��اس��ي��ة. 
وف������ي ه������ذا اإلط���������ار ت���ع���ت���ب���ر ال���خ���ب���ي���رة ف��ي 
الرقمي،  والتسويق  الناشئة  التكنولوجيا 
م���اي���ا زغ���ي���ب أن�����ه "ل������وال ف����ي����روس ك���ورون���ا 

إلى  بحاجة  اللبنانية عمومًا  السوق  لكانت 
للتأقلم مع عملية  خمس سنوات إضافية 
 ،onlineshopping اإللكتروني  ال��ش��راء 
فال�e-commerce شهد صحوة كبيرة في 
لبنان، وفي مدة زمنية قصيرة جدًا، وتأقلم 
المستهلك اللبناني مع هذه العملية الجديدة 
الملمين  المسنون غير  والغريبة عنه، حتى 
مع  تأقلموا  واإلنترنت  التكنولوجيا  بشؤون 
ه��ذا التغيير ال���ط���ارئ".  وت���رى أن���ه "ك��ك��ل 
غير  بطريقة  تبدأ  األم��ور  لبنان،  في  شيء 
وقت  إل��ى  وتحتاج  منظمة  وغير  م��دروس��ة 

لتنظم وتصبح مطابقة، فاليوم 
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+961 1 255804 | +961 81 220064 
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Repossi مجوهرات خالدة 
ترقى إلى قطع فنية نحتية وهندسية

مجوهرات ندى غزال تتحدى الواقع وتطرح مجموعة 
جديدة تسمو نحو األعلى يف وضعية شموٍخ وتحدٍّ

دار ن���دى غ����زال ال��ح��ائ��زة ج���وائ���ز ه���ي عالمة 
لبنانية للمجوهرات تأسست في عام 2004. 
تصنع الدار مجوهرات عصرية مستندة إلى 
تصاميم ول��ه��ا روح��ه��ا ال��خ��اص��ة وال��م��ت��م��ّي��زة، 
فكل قطعة تروي قصة شخصية إنما تحمل 

في طياتها مشاعر كونية.
��ع��ّب��ر م��ج��وه��رات ن���دى غ����زال ع��ن مشاعر 

ُ
ت

المصّممة وذكرياتها وتجاربها، فكل قطعة 
ه��ي تعبير ع��ن ذك���رى، أو هدية محّببة إلى 
ل���راب���ط م��ع��ّي��ن بلحظة  ال��ق��ل��ب، أو ت��ج��س��ي��ٌد 
زمنية ما أو بشخص أو تجربة ما. مجوهراتها 
المرهفة والِحّسية هي بمثابة تذكير يومي 

بمسيرتنا في هذه الحياة.
ف���ي اآلون������ة األخ����ي����رة، وم��ث��ل��م��ا ح����دث في 
����رت عملياتنا 

ّ
ت����أث ال���ع���ال���م،  ب���ل���دان  م��خ��ت��ل��ف 

سيما  وال  "ك���وف���ي���د-19"،  ج��ائ��ح��ة  بتفشي 
ب��س��ب��ب ف����رض اإلغ�����الق ف���ي ب���ي���روت. لكننا 
ت��ك��ّي��ف��ن��ا م���ع ه���ذا ال���وض���ع م���ن خ���الل تقديم 
وشركائنا  لعمالئنا  ال��خ��اص��ة  ال��زي��ارة  خ��دم��ة 
في تجارة التجزئة عبر إتاحة الفرصة أمامهم 
 D Beirut ال��ع��رض ف��ي مبنى ل��زي��ارة صالة 
عمالؤنا  ويستطيع  مسبق،  موعد  على  ب��ن��اًء 
أي��ض��ًا ال��ت��س��ّوق ع��ب��ر دخ����ول م��ن��ص��ات��ن��ا على 
التجارة  ومنصة  االجتماعي  التواصل  مواقع 
.www.nadaghazal.com اإللكترونية

الراقية  للمجوهرات  غ��زال  ن��دى  دار  تعتّز 
ب��إن��ت��اج��ه��ا ال��م��ح��ل��ي م��ئ��ة ف���ي ال���م���ئ���ة. ل��دي��ن��ا 
اللبنانيين،  الِحَرفيين  م��ن  ال��خ��اص  فريقنا 
ونصنع جميع المجوهرات في مشغلنا، كي 
نتابع أدق التفاصيل ونسيطر على مختلف 
مجريات العملية، ونتحقق تمامًا من الجودة 
اإلداري اإلش��راف عليها  ى فريقنا 

ّ
التي يتول

ب��ن��ف��س��ه. ث��م ن��ق��وم بشحن ال��م��ج��وه��رات من 
بيروت إلى متاجر التجزئة التي نتعامل معها. 
اإلنترنت،  عبر  الذين يتسّوقون  أما عمالؤنا 
ف���ن���ؤّم���ن ل��ه��م خ���دم���ات ال��ت��وص��ي��ل ال��م��ح��ل��ي 

والشحن الدولي.
ت��س��ّب��ب ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب���ي���روت ف���ي 4 آب 
بذلنا جهودًا حثيثة  وقد  المشغل،  بتدمير 
ثالثة  بعد  فيه  العمل  واس��ت��ؤِن��ف  لترميمه، 
أس��اب��ي��ع م��ن االن��ف��ج��ار، ف��ي خ��ط��وٍة أردن����ا من 
ظهر للعالم بأسره أننا صامدون 

ُ
خاللها أن ن
ومستمّرون.

ح��ال��ي��ًا، ن��واص��ل العمل ع��ن بعد م��ن خالل 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  منصتنا  اس���ت���خ���دام 
ون��ع��م��ل ح��ض��وري��ًا ف���ي ال��م��ك��ات��ب وال��م��ش��غ��ل 
 D Beirut م���ب���ن���ى  ف�����ي  ال�����ع�����رض  وص�����ال�����ة 

إل���ى عمالئنا  ال��ط��ل��ب��ات  ن��ض��م��ن تسليم  ك���ي 
وش����رك����ائ����ن����ا ب���ط���ري���ق���ة آم����ن����ة وف������ي ال���وق���ت 
اإللكترونية  للتجارة  منصة  لدينا  ال��م��ح��دد. 
ط���ِل���ق���ت 

ُ
أ  www.nadaghazal.com

في ع��ام 2018. كذلك تملك دار ن��دى غزال 
 D للمجوهرات الفاخرة صالة عرض في مبنى
 ABC طريق الكرنتينا، وفي مجمع ،Beirut

في األشرفية.
مجوهراتنا  ��ب��اع 

ُ
ت ال��دول��ي،  الصعيد  على 

في متاجر متخصصة في المملكة المتحدة 
وف���ي   ،Dover Stree Market ف�����ي 
م��ت��اج��ر ع����دة ف���ي ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة مثل 
 Broken English، Shannon Green
 Meridianو  ،Aleph Gallery, Twist
ال����ت����ج����ارة  م����ن����ص����ات  وع�����ب�����ر   ،Jewelers
 Moda Operandi م��ث��ل  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، 

.Atelier Mode ،Objet d’Emotion
 نواصل أيضًا النمو على الساحة الدولية، 

ف���يTHAT في مول  باع منتجاتنا 
ُ
ت وس��وف 

اإلم����ارات ف��ي دب��ي اع��ت��ب��ارًا م��ن أواخ���ر كانون 
األول 2020.

عيد الميالد هو من المواسم األكثر حركة 
في عملنا، وال شك في أننا نقّدم دائمًا أشياء 

جديدة في موسم األعياد.
ل��م��ن��اس��ب��ة األع����ي����اد ه�����ذا ال����ع����ام، س���وف 
 Baby Malak نعرض مجموعتنا الجديدة
Flourish المستوحاة من التحديات التي 
يواجهها لبنان في الفترة األخيرة. تتألف 
المجموعة من مجوهرات تسمو نحو األعلى 
في وضعية شموٍخ وتحدٍّ وكأنها تستعد 
ن��ع��رض قطعًا  ���زه���ر. س���وف 

ُ
ك��ي تتفتح وت

ال��ت��ي تلقى   Fuse م���ن م��ج��م��وع��ة ج���دي���دة 
نِتجت 

ُ
أ حصرية  وتشكيلة  شديدًا،  إقبااًل 

لعام  االف��ت��راض��ي   PAD لمعرض خصيصًا 
.2020

المجموعات  مشاهدة  الزبائن  يستطيع 
خ����الل م���وس���م األع���ي���اد ف���ي ص���ال���ة ال��ع��رض 
 ABC مجمع  وف���ي   D Beirut مبنى  ف��ي 

األشرفية.
لألشخاص الذين يفّضلون التسوق من 
منازلهم، يمكنهم دخول المتجر اإللكتروني 
 ،w w w . n a d a g h a z a l . c o m
مجموعاتنا  على  االط��الع  أيضًا  ويمكنهم 
ع���ب���ر م���وق���َع���ي ف���اي���س���ب���وك وإن���س���ت���اغ���رام:
 @nadaghazaljewelry

 )Repossi( "ري�����ب�����وس�����ي"  دار  ت���ح���اف���ظ 
للمجوهرات على اإلرث العائلي اإلبداعي منذ 
إط��ار تقليٍد عريق انطلق  ثالثة أجيال، في 
م��ع ن��ش��أة ال�����دار ف��ي ع���ام 1957 ف��ي مدينة 
تورينو اإليطالية حيث افتتح كوستانتينو 
ريبوسي متجره األول بعد االنتهاء من دراسة 
التصميم ال��ص��ن��اع��ي وإظ���ه���اره م��ي��اًل واض��ح��ًا 
 l’Art( إل��ى ك��ل م��ا ل��ه صلة بالفن ال��زخ��رف��ي
مع  الحكاية  اسُتكِملت فصول  ثم   .)Déco
نجله ألبرتو الذي أضفى طابعًا دوليًا على دار 
"ريبوسي" من خالل افتتاح متجر رئيسي في 
أواخ���ر السبعينات، حيث  ف��ي  مونتي ك��ارل��و 
أصبحت "ريبوسي" الصائغ الرسمي المعتمد 

لدى األس��رة المالكة في موناكو. ومن بريق 
الثمانينات إلى أناقة باريس الريادية حيث 
ال��دار متجرًا لها في ساحة فاندوم  افتتحت 
ع���ام 2007، سلكت  ع���ام 1986. وم��ن��ذ  ف��ي 
الدار، من خالل الرؤية التي وضعتها لها غايا 
للعصر،  ومواِكبًا  تجديديًا  مسارًا  ريبوسي، 
العمارة  وف��ن  الحديث  الفن  بين  الجمع  عبر 
ز ساحة فاندوم من جهة ثانية  من جهة وتميُّ
ثبت 

ُ
بما يلّبي احتياجات المرأة القوّية التي ت

ت.
ّ
وجودها أينما حل

تشّربت غايا ريبوسي، ابنة الجيل الثالث 
في  العائلي  التقليد  المبدعين،  عائلة  ف��ي 
ص��ن��اع��ة ال��م��ج��وه��رات م��ن��ذ ن��ع��وم��ة أظ��ف��اره��ا، 
وق��د عملت على تجديد ال��دار واالبتعاد عن 
أس��ال��ي��ب ال��م��اض��ي ع��ب��ر إط����الق م��س��ار مبتكر 
وع����ص����ري. ه���ك���ذا دخ���ل���ت دار "ري���ب���وس���ي"، 

ج��دي��دة عنوانها   
ً
غ��اي��ا، حقبة بفضل موهبة 

والتصميم  التقليدية  ال���دراي���ة  ب��ي��ن  ال��ج��م��ع 
��م��ت غ��اي��ا 

ّ
ال����ج����ريء. وف����ي ع����ام 2007، ت��س��ل

ري���ب���وس���ي، ف���ي س���ن ال���ح���ادي���ة وال��ع��ش��ري��ن، 
دف���ة ال����دار ح��ي��ث أص��ب��ح��ت ال��م��دي��رة الفّنية 
المجوهرات،  الجذرية لصناعة  ت رؤيتها 

ّ
وبث

مت األع��راف 
ّ
أب��ع��ادًا ج��دي��دة وحط فاقترحت 

التقليدية في صناعة المجوهرات الراقية.
تصاميمها،  ف��ي  "ري��ب��وس��ي"،  دار  ��ق��ي��م 

ُ
ت

بين  فتجمع  والحداثة،  الماضي  بين  توازنًا 
االرتكاز على األسس التي يقوم عليها عالم 
المجوهرات، وبين الرؤية الفنية القوية التي 
مة  المصمِّ ه���ذه  ري��ب��وس��ي،  غ��اي��ا  ب��ه��ا  تتمّيز 

الفن  من  تستلهم  التي  والرؤيوية  المرهفة 
التيارات  وم��ن  والمعاصر  الحديث  البصري 
ال��ف��ن��ي��ة ع��ل��ى غ���رار ال��ت��ي��ار ال��ت��ح��دي��ث��ي وت��ي��ار 
ال���ب���اوه���اوس ف��ي ال��ه��ن��دس��ة ال��م��ع��م��اري��ة، أو 
غرار  على  معماريين  مهندسين  أعمال  من 
أن��دو ولو كوربوزييه. تستوحي غايا،  ت��اداو 
في تصاميمها، من حركة منحنى متقّوس 
أو من تكرار خٍط ما. وكان للنزعة الجوهرية 
مهم  دوٌر  ال���م���ج���وه���رات  وأص�����ول  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
أيضًا. في الفن الحديث والنحت والهندسة 
الخام  وال��م��واد  الطبيعة  تتواجه  المعمارية، 
وكأنها "أحجام هائلة في مكان فارغ". هكذا 
تستلهم غايا ريبوسي، في عملها اإلبداعي، 
من أعمال ريتشارد سيرا، وسترلينغ روبي، 
ومن فن األرض من توقيع جيمس توريل، 
وم���ن ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي "م���ارف���ا" ل��دون��ال��د ج��ود.

��ق��ّدم دار "ري��ب��وس��ي" م��ج��وه��رات خ��ال��دة 
ُ
ت

ت��رق��ى إل����ى ق��ط��ع ف��ن��ي��ة ن��ح��ت��ي��ة وه��ن��دس��ي��ة. 
تقليدية  وأق��ل  ومرهفة  جريئة  مقاربة  إنها 
في مجال صناعة المجوهرات. تجد غايا في 
للتعبير  مثالية   

ً
وسيلة الراقية  المجوهرات 

اإلب����داع����ي، وك���أن���ه م��خ��ت��ب��ٌر يحتضن ع��ص��ارة 
أفكارها. 

ت���ت���م���ّي���ز م����ح����ت����رف����ات ال����ع����م����ل ل�������دى دار 
ب���إدارة فنية قوية وخبرة ممتّدة  "ريبوسي" 
المستوى  بلوغ  يتيح  بما  السنين،  لعشرات 
األع��ل��ى م��ن ال��ت��ف��ّوق وم���ن التقنيات ال��الزم��ة 
إلن��ج��از االب��ت��ك��اَري��ن ال��ل��ذي��ن ي��ح��م��الن توقيع 
ال����������دار، وه����م����ا ال����م����اس ال����ع����ائ����م وت��ص��ام��ي��م 
ال��م��ج��وه��رات ال��م��ت��راّص��ة. ح��ال��ي��ًا، تشتهر دار 
"ريبوسي" خصوصًا بمجموعاتها التي تعّبر 
عن التناقضات، فتجمع بين الممتلئ والفارغ 
التي   Serti sur Vide مجموعة  غ���رار  على 
 Antifer تتميز بماساتها العائمة، ومجموعة
ومجموعة  ال����ح����اّدة،  وال����زواي����ا  ال�����رؤوس  ذات 
Berbère التي تتكرر فيها خطوط الذهب 
القبائل  وش��وم  من  المستوحاة  المينيمالية 
األح��دث  المجموعة  أم��ا  أفريقيا.  ف��ي ش��م��ال 
فتتمحور   ،Serti Inversé ،"ريبوسي" من 
حول نحت الحركة وهي مستوحاة من أعمال 
ال��ف��ن��ان األم��ي��رك��ي ري��ت��ش��ارد س��ي��را. تتخطى 
ه����ذه االب����ت����ك����ارات ال���خ���ال���دة ذات ال��خ��ط��وط 
الدراية  الجريئة والهندسية حدود تقنيات 
التقليدية، وتضع "ريبوسي" في موقع دار 
المجوهرات األكثر طليعية في ساحة فاندوم.
ب��ي��روت في  بعد األح���داث التي شهدتها 
آب 2020، وف��ي مسعى يهدف إل��ى تقديم 
المساعدة إلى الشعب اللبناني، طرحت دار 
 Berbere Chromatic خاتم  "ريبوسي" 
م��ن أج��ل دع��م الصليب األح��م��ر اللبناني في 
مهامه. يتوافر الخاتم بناًء على الطلب فقط، 
الصليب  إل��ى منظمة  المبيعات  ري��ع  وي��ع��ود 

األحمر اللبناني.
وقد أضفت دار "ريبوسي" طابعًا متميزًا 
 Berbere Monotype على التصميم الرمز
طلق في عام 2011، من خالل ابتكار 

ُ
ال��ذي أ

مجوهرات من الذهب الوردي والبرنيق األحمر 
محفورة بتصميم أرزة لبنان.

تعرب دار "ريبوسي" عن امتنانها العميق 
تمّكنت،  فقد  زب��ائ��ن��ه��ا.  م��ن  السخي  للدعم 
بفضلهم، من المساهمة بكل فخر في مهام 
على  يعمل  ال���ذي  اللبناني  األح��م��ر  الصليب 

تقديم المساعدة إلى ضحايا انفجار بيروت.
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CAPTURE IN MOTION ROLLING RINGS - GOLD, TITANIUM & DIAMONDS

SYLVIE SALIBA - 2 PARK AVENUE DOWNTOWN BEIRUT +961 1 970 616

 GEORGE HAKIM مجوهرات
145 سنة من الريادة يف عالم األحجار الكريمة

دار "AKILLIS" وسيلفي صليبا: شراكة يف عالم املجوهرات

ت����ص����ّر م����ج����وه����رات ج�������ورج ح���ك���ي���م ع��ل��ى 
اإلس����ت����م����رار وال���ت���أق���ل���م م����ع ه�����ذا ال���وض���ع 
ال��ص��ع��ب إي��م��ان��ًا م��ن��ه��ا ب���ض���رورة ال��ص��م��ود 
الصعوبات  رغ��م  على  اإلستسالم،  وع��دم 
الى االغالق  المالية واإلقتصادية إضافة 
ال��ت��ام ال��ذي فرضه ف��ي��روس ك��ورون��ا على 

التجارية.  جميع المؤسسات 
ال���م���ؤس���س���ة ال����ت����ي ت���ح���ت���ف���ل ب��ع��ي��ده��ا 
ال������������145 ت���ع���م���ل ج�����اه�����دة ع����ل����ى إل����ت����زام 
كورونا  من  للحماية  الوقائية  ات  اإلج���راء
العرض  ف��ي ص��االت  األف���راد  على صعيد 
والمكاتب  يقصدونها  ال��ذي��ن  وال��زب��ائ��ن 
وف�����ي ال���م���ش���غ���ل ال���ت���اب���ع ل����ه����ا. م��ؤس��س��ة 
ج����ورج ح��ك��ي��م ت��ش��ت��ري أف��ض��ل األح��ج��ار 
الكريمة وتصنعها وفق أجمل التصاميم 
فهي  وتبيعها،  عالية  ب��ج��ودة  وتنفذها 
وص��واًل  بكاملها  التصنيع  بعملية  تقوم 

إلى البيع. 
بشكل  موجودة  المميزة  وتصاميمها 
اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  على  فاعل 
وت������ح������دي������دًا االن������س������ت������غ������رام وم����وق����ع����ه����ا 
اإلل���ك���ت���رون���ي، وع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��أم��ي��ن كل 
م����ا ي��ح��ت��اج��ه ال����زب����ون ع���ب���ر إرس�������ال ص���ور 
وإيصالها  للبيع،  المعروضة  المجوهرات 
ل��ه ع��ن��د ال��ط��ل��ب،  وم��س��اع��دة ال��زب��ون في 
مناسبة  ألي  هدية  من  يريده  ما  إختيار 
أن عملية  ال��م��ؤس��س��ة  وت��ع��ت��ب��ر  ي��ري��ده��ا. 
ش�����راء األح����ج����ار ال��ك��ري��م��ة وال���م���ج���وه���رات 
الناس  ثقة  لكن  سهلة،  عملية  ليست 
األف���ض���ل س��ه��ل��ت ال��م��ه��م��ة، ب���ال���رغ���م م��ن بمجوهرات جورج حكيم وبأنها تقدم لهم 

القطعة  ت��ج��رب��ة  ي��ف��ض��ل��ن  ال��س��ي��دات  أن 
ق��ب��ل ش��رائ��ه��ا واإلط����الع ع��ل��ي��ه��ا. وال��زب��ون 
العرض  ي��زور ص��االت  أن  بطبيعته يحب 
ليشتري، وهذا ما حصل عندما سمحت 
ال����ظ����روف م����ؤخ����رًا ب����ذل����ك، ف��ق��ص��د ع���دد 
العرض واشترى ما يريده  منهم صاالت 

مباشرة. 
وف������ي م���ن���اس���ب���ة األع������ي������اد، م���ج���وه���رات 
لتقديم  السابق  كما  جاهزة  ج��ورج حكيم 
األفضل لزبونها، وهي في عملية تصنيع 
المميز،  التصميم  لتقديم  دائمة  وتجدد 
ع��ل��ى ال��زب��ون أن ي��ح��دد م��ا ي��ري��ده والمبلغ 
الذي يريد أن ينفقه، لشراء خاتم أو حلق 
أو غيره من القطع، واأللوان التي يريدها، 
وع��ل��ى ال��م��ؤس��س��ة ان ت��ؤم��ن ل��ه طلبه ال��ى 
ال��ب��ل��دان التي  أي م��ك��ان ف��ي لبنان أو ف��ي 

تنوجد فيها مجوهرات جورج حكيم. 

 )Akillis( "أك���ي���ل���ي���س"  دار  ت����واظ����ب 
سنين،  عشر  م��ن  أكثر  منذ  للمجوهرات، 
على ت��ح��ّدي األع���راف ال��س��ائ��دة ف��ي ساحة 
د خصائص قوية 

ّ
فاندوم الباريسية، فتول

ال��وق��ع تصنع إغ���راًء مرهفًا وآِس���رًا ف��ي عالم 
ناسب 

ُ
ت فريدة  سمات  وهي  المجوهرات، 

عن  بلهفة  تبحث  التي  الجديدة  األج��ي��ال 
ابتكارات متمّيزة.

ص������ورة  ع����ل����ى  ه������ي  "أك����ي����ل����ي����س"  دار 
��س��ت��ه��ا ك��ارول��ي��ن غ��اس��ب��ار: ش��غ��وف��ة،  م��ؤسِّ
وث��ائ��رة، وش��ج��اع��ة؛ إن��ه��ا ع��ن��وان للمجازفة 

واإلثارة والجرأة!
انطلقت الشراكة بين دار "أكيليس" 
وس��ي��ل��ف��ي ص��ل��ي��ب��ا م��ن��ذ خ��م��س س��ن��وات. 
ف��ي ه���ذا اإلط����ار، ي��ع��رض م��ت��ج��ر سيلفي 

صليبا الشهير الذي يقع في شارع بارك 
المجموعات  ب��ي��روت،  وس��ط  ف��ي  آفينيو 
من  "أكيليس"  دار  تتوّجه  التي  الرائعة 
���اق ال��م��ج��وه��رات ال���روك 

ّ
خ��الل��ه��ا إل���ى ع���ش

وال����ع����ص����ري����ة. ه����ك����ذا ن���ج���د ف����ي ال��م��ت��ج��ر 
 Fatalو  Bang Bang م���ج���م���وع���َت���ي 
مجوهرات  من  فَتين 

ّ
المؤل  Attraction

اق المغامرة 
ّ

منّوعة والموّجهَتين إلى عش
ال��راغ��ب��ي��ن ف��ي ض��خ ج��رع��ة م��ن التشويق 
وال��م��ش��اع��ر ال��ق��وي��ة غ��ي��ر ال��م��س��ب��وق��ة في 

أعراف الرومنسية السائدة. 
اآلس��رة   Capture me مجموعة  أم��ا 
غرافيكية  األك��ث��ر  التعبير  تجّسد  فهي 
الجامح بحسب رؤية  الشغف  وفرادة عن 
دار "أكيليس". وهناك أيضًا المجموعة 

ب��وش��وم  تتميز  ال��ت��ي   Tattoo األخ���ي���رة 
عصرية مستوحاة من النقش بالحبر في 
حضارة الماوري، ومن الرموز الغرافيكية 

الثاقبة والحّسية للعالمة التجارية.
ف���ي  "أك�����ي�����ل�����ي�����س"  دار  ت����س����ت����خ����دم 
م��ج��وه��رات��ه��ا م���واد وت��ق��ن��ي��ات ت��س��اه��م في 

إضفاء طابع روك شديد العصرية. 
ت����ت����ن����ّوع م���ج���م���وع���ات���ه���ا ب���ي���ن األب���ي���ض 
والسالسل  ال��ق��وي،  والترصيع  واألس����ود، 
وال���م���رّص���ع���ة  ال���ع���ري���ض���ة  ال���ح���ل���ق���ات  ذات 
غير  ال��دار  طابع  مع  يتناسب  ما  بالماس، 
بة 

َ
التقليدي الذي يّتسم باالبتكار ومواك

العصر. 
 Park  2 ص����ل����ي����ب����ا،  س���ي���ل���ف���ي  م���ت���ج���ر 

Avenue، وسط بيروت
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myholdal.com

Enjoy a unique
shopping experience at

Holdal تدعم املجتمع اللبناني 
من خالل منصاتها ومتاجرها اإللكترونية

تعاقبت  عائلية  شركة  هولدال  مجموعة 
ع��ل��ي��ه��ا ث��الث��ة أج���ي���ال، وت��ت��خ��ذ م���ن لبنان 
مستدامة  ش��راك��ات  قيم 

ُ
ت لها حيث  مقرًا 

وال��ت��وزي��ع وسلسلة  التجزئة  م��ج��االت  ف��ي 
التموين والتصنيع، في قطاع المنتجات 
ال����ف����اخ����رة، وال����الي����ف س���ت���اي���ل، وال���رع���اي���ة 
والمنزلية،  الشخصية  والعناية  الصحية، 

ومستحضرات العناية بالجمال.
ع���م���ل���ن���ا، خ�����الل األش����ه����ر االث����ن����ي ع��ش��ر 
 
ً
المنصرمة، على خطة إدارة األزمة استجابة
ل����ألوض����اع ف���ي ل���ب���ن���ان، وذل�����ك ق��ب��ل وق��ت 
 ."19 "كوفيد  جائحة  ي 

ّ
تفش م��ن  ط��وي��ل 

وفي هذا الصدد، أنشأنا فريقًا خاصًا لديه 
كما  ننهض  ك��ي  مختلفة  تركيز  م��ج��االت 
عملنا،  ف��ي  األول��وي��ات  إدارة  بمهمة  يجب 
وإدارة فريق العمل، والمرونة المؤسسية، 
وفي  كافة.  الشأن  أصحاب  مع  وانخراطنا 
إطار التدابير التي فرضها انتشار فيروس 
ك��ورون��ا، تمّكنا م��ن إن��ش��اء لجنة ف��ي أي��ام 
قليلة لوضع خطة االستمرارية في العمل، 
وتطبيقها عبر مختلف أقسام الشركة في 
غضون أس��ب��وع واح���د. وف��ي ه��ذا السياق، 
شّكل حماية زمالئنا في العمل وشركائنا 

ُ
ت

وع��م��الئ��ن��ا أول��وي��ت��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة، م���ن خ��الل 
المشّددة، وإغالق  السالمة  إج��راءات  اتباع 
واالكتفاء  الحجر،  فترات  خالل  المؤسسة 
ف����ق����ط ب����إن����ج����از ال���ع���م���ل���ي���ات األس����اس����ي����ة 
الى  وب��االض��اف��ة  العمل،  وال��ض��روري��ة لسير 
تنظيم دورات مستمرة لتوعية موظفينا، 
وف��������رض ارت�����������داء ال����ك����م����ام����ات وال���ت���ب���اع���د 

م اليدين. 
ّ
االجتماعي واستخدام معق

في السياق الحالي الحافل بالتحديات، 
األساسية  لالحتياجات  األول��وي��ة  أعطينا 
دع���م���ًا ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي، أي م��ن��ت��ج��ات 
الشخصية  وال��ن��ظ��اف��ة  ال��ص��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
وال��ع��ن��اي��ة ال��م��ن��زل��ي��ة، م��ع ال��ت��رك��ي��ز ب��ص��ورة 
وعمليات  ال��ت��م��وي��ن  ع��ل��ى سلسلة  خ��اص��ة 

التصنيع. 
وطّورنا العديد من الحلول اإللكترونية 
لمواجهة الوضع االستثنائي، وذلك بهدف 
الوصول إلى زبائننا الكرام في فئات عدة 
من منتجاتنا، من خالل الموقع اإللكتروني 
التوصيل  وخ��دم��ة   ،myHoldal.com
Tercel، والتعاون مع شركات متخصصة 
ب��ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة. ك��م��ا نعمل أيضًا 
maisoncadrans. منصة  إط��الق  على 
اإللكترونية  المنصات  من  وغيرها   com

لتلبية كافة األذواق.
لموسم األعياد هذا العام معنى مختلف 
إل���ى ال��ج��م��ي��ع. ل��ذل��ك وم���ن خ��الل  بالنسبة 
ز على 

ّ
منصاتنا ومتاجرنا اإللكترونية نرك

أع��م��ال  رواد  م��ع  محلية  لبنانية  ش��راك��ات 
ومنظمات  م��واه��ب  وأص��ح��اب  ومصممين 

غ��ي��ر ح��ك��وم��ي��ة م���ن أج����ل دع����م ال��م��ج��ت��م��ع 
ال��ل��ب��ن��ان��ي ك���اف���ة. ك��م��ا ان��ن��ا ن��أخ��ذ ال��وض��ع 
االق���ت���ص���ادي ف���ي ع��ي��ن االع���ت���ب���ار، ول��ذل��ك 
نقترح مجموعة من الهدايا بأسعار مقبولة 
في  وال��ع��ط��اء  المشاركة  روح  على  حفاظًا 

أيام العيد.

vhernier-250x160-saliba.indd   1 07/12/20   10:56

 :"Vhernier" دار
تصميم الجوهرة التي ال وجود لها بعد

 )Vhernier( "فيرنيه"  دار  ج��ذور  تعود 
إلى الرغبة في ابتكار مجوهرات عصرية ال 
ال���دار ف��ي ع��ام 1984  نظير لها. تأسست 
على أيدي نّحاٍت وشاّبة من ذوي المعارف 
الواسعة عن المجوهرات وتقنياتها األكثر 
سان من رغبتهما  تطورًا. فقد انطلق المؤسِّ
ف��ي ال��ب��ح��ث ع��ن ط��ري��ق��ة ج��دي��دة ومبتكرة 
المبتذل واالمتثالي، من  بعيدًا من الطابع 
وأش��ك��ال  ال��ص��ائ��غ  بين مهنة  الجمع  خ��الل 

الفن الحديث والمعاصر وألوانه.
أط��ل��ق��ت ال����دار م��ج��وه��رات��ه��ا األول����ى بعد 
إج����راء ب��ح��وث واس��ع��ة، إذ ت��داخ��ل��ت الرغبة 
في تطوير مجوهرات جديدة مع مقتضى 
أساسي، وهو أن تتمّيز كل قطعة بطابع 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي وم��ري��ح ع��ن��د ارت���دائ���ه���ا. هكذا 
أبصرت النور، في السنوات األولى، الخواتم 
 ،Abbraccioو  ،Pirouette ال��ن��ح��ت��ي��ة 
بأشكالها  تّتصف  التي   ،Tourbillonو
ال����ج����ري����ئ����ة إن�����م�����ا ال����ب����س����ي����ط����ة، وأس����������اور 
في  المجوهرات  ه��ذه  شبه 

ُ
ت  .Sorpresa

ش��ك��ل��ه��ا ال��م��س��ت��دي��ر ب��ع��ض األش���ك���ال من 
كونستانتين  ال���روم���ان���ي  ال��ن��ّح��ات  ت��وق��ي��ع 
�����ح�����اك�����ي ف�����ي ح���رك���ت���ه���ا 

ُ
ب�����ران�����ك�����وس�����ي؛ وت

م��ن خالل  ��رن��ا، 
ّ
منحوتات ج��ان آرب؛ وت��ذك

وقع المفاجأة الذي تتركه لدينا، بالشقوق 
التي أحدثها لوتشيو فونتانا في لوحاته.

األس��ل��وب  برفضها  الف��ت��ة  "ف��ي��رن��ي��ه"  دار 
ال��ت��ق��ل��ي��دي، ول��ط��ال��م��ا ت��م��ّي��زت م��ج��وه��رات��ه��ا 
ب��ف��رادت��ه��ا وح��داث��ت��ه��ا وأن��اق��ت��ه��ا ال��م��ره��ف��ة 
مت جميع المجوهرات  وجودتها العالية. ُصمِّ
الراحة  بطريقة هندسية متقنة بما يضمن 
ال��ش��دي��دة ع��ن��د ارت��دائ��ه��ا، وذل���ك م��ن خ��الل 
المحيطة.  والمساحة  الجسم  شكل  م��راع��اة 
تعانق  األذن  وم��ش��اب��ك  منحرفة،  ف��ال��خ��وات��م 
شحمة األذن، وتنساب القالدات بروعة حول 
ين. وُيترَجم 

َ
عظم الترقوة بين العنق والكتف

س��ح��ر ال��ت��ن��اس��ق م��ن خ���الل تصميم أش��ك��ال 
انسيابية، من دون أي انقطاع في التواصل 
نفسها  "فيرنيه"  دار  تثبت  وكي  البصري. 
المجوهرات  ع��ال��م  ف��ي  ال��ري��ادي  ف��ي موقعها 
ال���م���ع���اص���رة، خ���اض���ت غ���م���ارًا ج���دي���دة وغ��ي��ر 
فة من خالل ابتكار أشكال جمالية 

َ
مستكش

زة للدار. ومن  جديدة تحّولت إلى عالمة مميِّ
هذه التقنيات آلّية مثالية لصب الذهب من 
ال��ح��ص��ول على س��ط��وح ذهبية كبيرة  أح��ل 
على نحٍو استثنائي وانعكاسية كما المرآة، 
ال���دار  وتشتهر   .Kiss األذن  م��ش��اب��ك  م��ث��ل 

 ،Trasparenze بتقنية  أساسية  بصورة 
�������زاوج ب��ي��ن ال���ح���ج���ارة غ��ي��ر ال��ش��ف��اف��ة 

ُ
ال���ت���ي ت

طبيعيًا وطبقة من الكريستال الصخري، بما 
انطباعًا  د 

ّ
ويول الحجارة  على  لمعانًا  يضفي 

األمثلة على  البصري. من  الوهم  إل��ى  أق��رب 
إليه من  النظر  ذل��ك خاتم Aladino: عند 
األعلى، يلمع لون الحجر األساسي، في حين 
عن   فقط  تكشف  منه  الجانبية  الجهة  أن 

شفافية الكريستال الواضحة.
ال ت��ق��وم دار "ف��ي��رن��ي��ه" ع��ل��ى اإلب����داع 
فحسب، بل تعتمد أيضًا على التقنيات 
بأعلى  تتميز  قطع  لتصميم  الهندسية 
 :Sorpresa درجة من الدقة، مثل أساور
��ح��ة، 

ّ
ف��ع��ن��د وض��ع��ه��ا ع��ل��ى م��س��اح��ة م��س��ط

الذهب.  من  فقط  مصنوعة  كأنها  تبدو 
ول��ك��ن ع��ن��د ال��ف��ص��ل ق��ل��ي��اًل ب��ي��ن حلقات 
المعصم،  في  السوار  ارت��داء  عبر  الوصل 
ت��ك��ش��ف م��ف��اص��ل ال���س���وار ع���ن ح��ج��ارت��ه��ا 

الكريمة المخفّية.
)Pavé( من  ال���"ب��اف��ي��ه"  ت��رص��ي��ع  ي��ت��م��ّي��ز 
"ف���ي���رن���ي���ه" ب���ط���اب���ع���ه األم����ل����س ال��م��ص��ق��ول 
وُيقّدم  رائ��ع،  بلمعاٍن  والمتوّهج  والمتراص 
معيارًا في التفّوق ُيستخَدم بمثابة مرجعية 
ان 

ّ
شق حجِر  لكل  المجوهرات.  تصميم  في 

 في 
ً
بداًل من الشقوق األربعة المعتمدة عادة

صناعة المجوهرات، بما يحجب المعدن فال 
يظهر منه سوى أقل قدر ممكن، والنتيجة 
المشع  الماس  من  المتناٍه  بساط  عن  عبارة 
واللّماع. وترصيع Eyeliner Pavé الجديد 
 Verso األذن  مشابك  ف��ي  ُيستخَدم  ال��ذي 
 إض���اف���ي ع��ل��ى ال���ب���راع���ة ال��ِح��َرف��ي��ة، 

ٌ
ه���و م���ث���ال

التعقيد  شديد  بتصميم  تتميز  فقاعدته 
ب��م��اس��ات كبيرة وص��غ��ي��رة ال نظير  وت��ت��زّي��ن 
لها، فضاًل عن أن الطريقة التي ُوِضعت بها 
عة على نحٍو  الماسات التي تبدو كأنها موزَّ

د شعورًا باإلثارة.
ّ
غير منتظم، تول

تواظب دار "فيرنيه" على إجراء البحوث، 
المواد  استخدام  في  ال��ري��ادة  تحتل  ولذلك 
غ��ي��ر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي أث���م���رت اب���ت���ك���ارات 
إط��الق  عند  الدهشة  تثير  ت���زال  ال  متطورة 
إلى  ذل��ك  الفضل في  ويعود  كل مجموعة، 
واإلب���داع.  الِحَرفية  م��ن  المتفّوق  المستوى 
فمن خشب اإلبنوس إلى حجر الكوغولونغ، 
ومن التيتانيوم إلى البرونز، هذه المواد التي 
ستخَدم، إلى جانب الذهب، في المجموعة 

ُ
ت

األخيرة Coucher du Soleil، تحافظ دار 
األصلية،  لفكرتها  وف��ائ��ه��ا  على  "ف��ي��رن��ي��ه" 
أال وهي تحرير األشخاص من قيود األناقة 
التقليدية التي عفا عليها الزمن، من خالل 
ال��ت��م��ّي��ز ع��ن اآلخ��ري��ن ولفت  منحهم ف��رص��ة 
والمواِكب  المتقن  االبتكار  بفضل  األنظار 

للعصر.
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تأسست شركة إكزوتيكا في العام 1978 
ع��ن��دم��ا ك���ان ل��ب��ن��ان ف��ي أم���س ال��ح��اج��ة إل��ى 
بصيص أمل وفرح من أجل تخطي صعوبة 
آن���ذاك، تماًما كما ه��ي حالنا في  األوض���اع 

لبنان اليوم. 
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ ون��ح��ن ن����زرع ال��س��ع��ادة 
ف���ي م���ن���ازل ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن وق��ل��وب��ه��م، حيث 
إل��ى افتتاح ف��روع  ازده���رت أعمالنا ت��وص��اًل 
جديدة ومنصة إلكترونية ابتداء من العام 
بالخبرة  ال��ح��ي��ن  ذل���ك  م��ن��ذ  ون��ع��ت��ز   .1998
والجودة  التميز  وعنوانها  اكتسبناها  التي 
واالب����ت����ك����ار ف����ي ع���ال���م ال���ش���ت���ول، األزه�������ار، 

الحدائق، االعراس والمناسبات السعيدة.
عند ان��دالع أزم��ة كورونا، سارعنا كباقي 
فأغلقنا  ل��ألزم��ة،  االستجابة  إل��ى  الشركات 
بمشتلنا،  عملنا  وح��ص��رن��ا  األرب��ع��ة  ف��روع��ن��ا 
حيث اتخذنا كل تدابير السالمة وحرصنا 
ك��اف��ة:  ال��م��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ع��ل��ى تطبيقها 
ف��ف��رض��ن��ا ع���ل���ى ف��ري��ق��ن��ا ارت��������داء ال��ك��م��ام��ة 
اليدين على  م��ع توفير معقم  وال��ق��ف��ازات، 
مدار الساعة في أماكن العمل، كذلك قمنا 
ح��رًص��ا  الطلبيات  تسليم  عملية  بتحليل 
على تقيدنا التام بكل التوصيات الصادرة 
عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. 
اآلليات  جميع  ك��ام��اًل  تعقيًما  نعقم  فنحن 
ونؤمن كل الطلبيات بطريقة آمنة للصحة.
شركة اكزوتيكا هي من أوائل الشركات 
التي ثبتت وجودها اإللكتروني ونجحت في 

اإلنترنت  عبر  وتوسيعها  خدماتها  تأمين 
م��ن��ذ اث��ن��ت��ي��ن وع��ش��ري��ن س��ن��ة. ف��م��ع ت��راج��ع 
ال��ع��م��ل ف���ي ال��م��ح��الت ن��ت��ي��ج��ة ال��ق��ي��ود ال��ت��ي 
منصاتنا  تحركت  ك��ورون��ا،  جائحة  فرضتها 
اإللكترونية وتولت إدارة العمليات تلقائًيا. 
فطّورنا الموقع اإللكتروني كي نقدم لعمالئنا 
كامل السلع والخدمات المتاحة لدينا. لذلك 
كثفناها وحدثناها استجابة لحاجات زبائننا، 
مما سمح لنا باالستمرار في زرع السعادة في 
قلوبهم ومنازلهم وتأمين طلبات اللبنانيين 
ال��م��غ��ت��رب��ي��ن وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ت��واص��ل��ه��م مع 

اننا ضاعفنا جهودنا  بعد. كما  ع��ن  أس��ره��م 
وحضورنا على إنستاغرام للحفاظ على أواصر 

التواصل وإثبات جهوزيتنا الدائمة.
ي��ح��ل ع��ي��د ال��م��ي��الد ال��م��ج��ي��د ف��ي أصعب 
ظروف شهدناها إلى اليوم. وعند التحضير 
ل��م��وس��م األع����ي����اد، ك�����ان  اه��ت��م��ام��ن��ا االول 
ه��و ال��م��ش��ارك��ة االن��س��ان��ي��ة ب��س��ع��ادة العطاء 
والحفاظ على البيئة،  لذلك قررنا ما يأتي:

اق��ت��س��ام 10% م��ن ع���ائ���دات اك��زوت��ي��ك��ا 
ط��وال شهر   SESOBEL مؤسسة  الطفال 
ك��ان��ون األول، ك��ون��ن��ا نعجز ع��ن االح��ت��ف��ال 
ال��ع��ادة في  العيد كما ج��رت  معهم بمعنى 

السنوات المنصرمة.
ت���ح���ض���ي���ر م���ج���م���وع���ة م���ب���ت���ك���رة م�����ن زي���ن���ة 
ال���م���ي���الد وال����م����ن����ازل م���ص���ن���وع���ة ي�����دوًي�����ا م��ن 
حرفيي اكزوتيكا وهي من  المواد الطبيعية 
خلق  ف��ي  المساهمة  أج��ل  م��ن  والمستدامة 
االج�������واء ال��م��ي��الدي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. ول��رغ��ب��ت��ن��ا 
ب��ي��روت هذه  أه��ال��ي  م��ع  المسافات  بتقريب 
السنة،  تعاونا مع Toters، فابتكرنا مجموعة 
لتلبية االحتياجات السريعة من هدايا مميزة 

وبأسعار تناسب جميع الميزانيات.

EXOTICA: اهتمامنا األول هو املشاركة االنسانية 
بسعادة العطاء واملحافظة على البيئة

ENOTECA طورت خدمة البيع على اإلنترنت 
لتنقل عالم النبيذ إليك

ب��ع��د 27 ع���ام���ا م���ن ال��ت��م��ي��ز في 
السوق اللبنانية، ترفض شركة 
النبيذ  إلس��ت��ي��راد   ENOTECA
اإلستسالم  لبنان  ف��ي  وت��وزي��ع��ه 

ل���ألوض���اع ال��ص��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��م��ر بها 
ال���ب���الد، إق��ت��ص��ادي��ًا وص��ح��ي��ًا بسبب 

فيروس كورونا. 
من  النبيذ  أن��واع  أج��ود  الشركة  تستورد 
اللبنانية،  ال��س��وق  ف��ي  وتبيعها  ال��خ��ارج، 
إض��اف��ة ال��ى أن���واع أخ���رى م��ن المشروبات 
التام  اإلقفال  ورغ��م  والويسكي.  الروحية 
الذي فرضه كورونا على البالد، لم تمنع 
إكمال  من  الشركة  االحترازية  االج���راءات 

مسيرتها. 
التي تقدمها  اإلنترنت  على  البيع  عملية 
ال���ع���ام 2017 ت��ض��اع��ف��ت ف���ي ه��ذه  م��ن��ذ 
الفترة ونجحت في تأمين طلبات الزبون 
أي���ن���م���ا وج�����د ع���ل���ى األراض��������ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
ي����ش����ت����ري وي����دف����ع  ب����إم����ك����ان����ه أن  ح����ي����ث 
يطلب  أن  أو  اللبنانية،  وبالليرة  مباشرة 
التوصيل.  ع��ن��د  ثمنها  وي��دف��ع  الطلبية 
ف���ي ه����ذا االط������ار، ت��ق��دم ال��ش��رك��ة خ��دم��ة

أيضا حيث   WHATSAPP SUPPORT
ال��زب��ون أن يستعلم م��ب��اش��رة عن  ب��إم��ك��ان 
ال��ص��ن��ف ال�����ذي ي��ت��ن��اس��ب م���ع ط��ل��ب��ه، أو 
للسؤال عن نصائح إضافية. وفي مناسبة 
األعياد قدمت الشركة تشكيالت الميالد 

وعروضاته لتناسب ميزانية كل زبون. 
وهي تحرص على إلتزام االجراءات الوقائية 
بشكل كبير ضد فيروس كورونا، وتعمل 
ع��ل��ى إج������راء ت��ع��ق��ي��م م���ت���واص���ل ل��م��ك��ات��ب 
ال���ش���رك���ة وم���س���ت���ودع���ات���ه���ا، وش���اح���ن���ات 
التوزيع، كما يلتزم كل العاملين المسافة 
على  حفاظًا  الكمامة  ووض��ع  االجتماعية 

سالمتهم. 

EX
O

TI
CA
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مًا  تطلق شركة Net مركزًا آليًا مصمَّ
لتحضير طلبات التجارة اإللكترونية وتسليمها

اف��ت��ت��ح��ت ش��رك��ة Net  ف���ي م��ط��ل��ع ع��ام 
مصمم  آل���ي  ت��ن��ف��ي��ذ  م��رك��ز  أول   ،2020
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  ط��ل��ب��ات  لتحضير 
ال��م��رك��ز األول م���ن ن��وع��ه ف���ي دول  وه����و 

شرق البحر المتوسط.
وق���د ج���اء إن��ش��اء ال��م��رك��ز ال��م��م��ت��د على 
العاصمة  ف��ي  م��رب��ع  م��ت��ر   2000 م��س��اح��ة 
على  المتزايد  للطلب   

ً
استجابة ب��ي��روت 

تحضير  ويمكنه  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
6000 طلب يوميًا بطريقة آنّية وفّعالة، 

ة.
ّ
بما يضمن السرعة والدق

ي���ه���دف ال���م���رك���ز، م���ن خ����الل األن��ظ��م��ة 
ات ال��م��ّت��ب��ع��ة، إل��ى دع��م ال��ت��ج��ارة  واإلج�����راء
ب��ي��ن ال��م��ت��اج��ر اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وع��م��الئ��ه��ا، 
ع���ب���ر ت���س���ري���ع ع��م��ل��ي��ة إح����ض����ار ال��ب��ض��ائ��ع 
خدمة  ع��ن  ف��ض��اًل  وش��ح��ن��ه��ا،  وتوضيبها 
المتاجر  الموضوعة في تصّرف  التسليم 
اإللكترونية مع تتّبع مباشر، ما يساعدها 
على إدارة الطلبات والتوضيب والتسليم 

لتحسين تجربة عمالئها.
العاملون  واألفراد  المؤسسات  تستطيع 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة تخزين 
ب��ت��ك��ل��ف��ة   Net م����رك����ز  ف�����ي  ب���ض���ائ���ع���ه���م 
متدنّية، إبتداء من 39.99 دوالرًا فقط 
في الشهر )في مساحة تصل إلى 4 أمتار 
مكعبة( ودمج منصتهم بنظام Net. ثم 
مركز  إلى   

ً
مباشرة الزبائن  طلبات  ل 

َ
نق

ُ
ت

ب المنتجات وتوَضع  وضَّ
ُ
التنفيذ حيث ت

إل��ى  ���رَس���ل 
ُ
ال��الزم��ة وت ال��م��ل��ص��ق��ات  عليها 

بيت الزبون. 
وقد جرى تفعيل سرعة الفرز والتوضيب 
إلى الحد األقصى، من خالل الحزام الناقل 
ال�����ذي ي��ع��م��ل آل���ي���ًا ب��ال��ك��ام��ل، ون���ظ���ام ف��رز 
بما   ،Put-To-Light System البضائع 
يضمن وصول طلبات العمالء إلى المكان 
المحدد. س��واًء كانت  الوقت  الصحيح في 
Net تتعامل مع متجر إلكتروني أو مع فرٍد 
يعمل في مجال التجارة اإللكترونية، تتيح 
التي  المتكاملة  التكنولوجية  ال��خ��دم��ات 
تقّدمها على صعيد إدارة التنفيذ وتخزين 
ال��ب��ض��ائ��ع، ت��ح��ق��ي��ق ال��ف��اع��ل��ي��ة ف���ي ال��وق��ت 
العمالء. والتكلفة من أجل تنفيذ طلبات 
��م ال��ب��ض��ائ��ع ب��واس��ط��ة ال���دراج���ات 

َّ
��س��ل

ُ
ت

المغلقة  وال��ش��اح��ن��ات  وال��ف��ان��ات  ال��ن��اري��ة 
خالل  من  أو  الجاف،  للشحن  المخصصة 
 "Net Point" المبتكرين  المفهوَمين 

 ."Net Locker"و

للزبائن   "Net Point" خ��دم��ة  تتيح 
أخ�����ذ ال����ط����رود أو وض���ع���ه���ا ف����ي ال��ن��ق��اط 
من  متأخرة  ساعة  ف��ي  حتى  المعتمدة، 

الليل وخالل عطلة األسبوع. 
ع���ب���ارة  ف���ه���ي   "Net Locker" أم�����ا 
ع�����ن م����ن����ش����آت ل���ل���خ���دم���ة ال�����ذات�����ي�����ة م��ن 
��م ال��زب��ائ��ن 

ّ
دون اح���ت���ك���اك، ح��ي��ث ي��ت��س��ل

موجودة  إلكترونية  خزائن  من  طرودهم 
ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن��ه��م م���ن خ���الل اس��ت��خ��دام 
ش��ي��ف��رة ي��ح��ص��ل��ون ع��ل��ي��ه��ا م���ن ال��ش��رك��ة. 

���ق���ّدم���ان ح���ل���واًل م��ث��ال��ي��ة 
ُ
وال���وس���ي���ل���ت���ان ت

ل��خ��دم��اٍت م��ت��واص��ل��ة ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة 
المرونة والسهولة.  عنوانها 

المركز،  ه��ذا  خ��الل  م��ن   ،Net تسعى 
ف��ي مجال  ع��م��الئ��ه��ا  ط��ل��ب��ات  إل���ى تنفيذ 
البضائع،  وتسليم  اإللكترونية،  التجارة 
وت���س���اع���د ال���م���ت���اج���ر اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ع��ل��ى 
ت��ف��ع��ي��ل خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��زب��ائ��ن ع��ب��ر تسريع 
ع���م���ل���ي���ة ال���ت���وص���ي���ل وت���ح���س���ي���ن ت��ج��رب��ة 

العميل.

Vintage: التحديات كثيرة 
وتتضاعف منذ عام تقريبًا! 

نظرًا إلى األزم��ة االقتصادية التي يعاني 
م��ن��ه��ا ل���ب���ن���ان، خ��ص��وص��ًا األزم������ة ال��م��ال��ي��ة 
واالنهيار الشديد في سعر الليرة، بات من 
منطقية  سياسة  اعتماد  للغاية  الصعب 
على صعيد األسعار. لم تعد المشروبات 
التي تنتجها Vintage، وينتجها قطاع 
النبيذ والمشروبات الروحية بصورة عامة، 
 في خيارات المستهلكين، ولذلك 

ً
أولوية

بات من الصعب جدًا تخطي التحديات. 
التجزئة  إغ���الق متجر  إل���ى  ل��ق��د اض��ط��ررن��ا 
ال���ك���ائ���ن ف����ي وس�����ط ب�����ي�����روت، ألس��اب��ي��ع 
األول 2019،  تشرين  منذ شهر  متتالية 
جائحة  تفشي  م��ع  المشكلة  وت��ف��اق��م��ت 
عام  م��ن  األول  الفصل  ف��ي   "19 "كوفيد 
م��ك��ل��ف��ًا على  اإلغ�����الق  ك����ان  وق����د   !2020

صعيد النفقات الثابتة وإدارة المخزون.
م��ن��ص��ة  أط���ل���ق���ن���ا   ،2020 آذار  ف�����ي 
 Vintage fine wine إل���ك���ت���رون���ي���ة 
ج��دًا  السلبية  األج����واء  ووس���ط   .spirits
ال���ت���ي ت��ح��ي��ط ب���ن���ا، ي���س���ّرن���ا أن ال��م��ن��ص��ة 
المتعددة  ال��م��راح��ل  ب��داي��ة  ف��ي  انطلقت 
ل��ل��ح��ج��ر ال������ذي ف���رض���ه ت��ف��ش��ي ف���ي���روس 
كورونا، ما ساهم في حدوث زيادة كبيرة 
وتصاعدية في الطلبات اإللكترونية منذ 

إنشاء المنصة.
نقّدم تشكيلة واسعة ومنّوعة جدًا من 

أص���ن���اف ال��ن��ب��ي��ذ وال��م��ش��روب��ات 
مختلف  ناسب 

ُ
ت التي  الروحية 

أذواق  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���م���ي���زان���ي���ات، 
العدد األكبر من المستهلكين 

في مختلف أنحاء لبنان.
الحظنا إذًا أن المبيعات عبر 
ال��م��ن��ص��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة حققت 
تسجيل  ع 

ّ
ونتوق كبيرًا،  نجاحًا 

اإللكترونية  المبيعات  ف��ي  كبيرة  زي���ادة 
خالل السنوات المقبلة.

في موسم األعياد لهذا العام، أردنا أن 
نستمر في تقديم خيارات غنية ومنّوعة 
من أجل المساهمة في بث أجواء األعياد، 
ألننا نعتبر أن تحفيز اإليجابية هو أمر بالغ 
التي  ال��ش��دي��دة  السلبية  األه��م��ي��ة وس��ط 
على  مصممون  فنحن  ال��ب��الد،  فيها  ت��م��ّر 
خ��ي��ارات  وع��ل��ى تقديم  ب��األم��ل،  التمسك 

جيدة، وخصوصًا بأسعار معقولة.
أطلقنا نوَعين من التعاون مع المنظمات 
غير الحكومية بهدف المساعدة، حتى لو 
إلى  نظرًا  رم��زي��ة،  مساعدات  مجرد  كانت 
وال��ك��وارث، وذل��ك من  االحتياجات  حجم 
المنازل  إعمار  إع��ادة  في  المساهمة  أج��ل 
ال��ع��ائ��الت على تلبية ج��زء من  وم��س��اع��دة 
دار  مع  أقمنا شراكة  أخيرًا،  احتياجاتها. 
التي تنتج أصنافًا  الرائعة   La Tourba

ستخَدم 
ُ
ت ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  النبيذ  م��ن 

نتج 
ُ
وت ال��ع��ن��ب،  م��ن  مختلفة  أن���واع  فيها 

نبيذًا فّوارًا بالطريقة التقليدية المعروفة 
 
ً
نسبة  méthode champenoise���ب��ال

إلى مقاطعة Champagne في فرنسا، 
وال����ذي ُي��ص��َن��ع ب��أس��ل��وب ِح���َرف���ي. حكاية 
ال��دار هي حكاية شغف، ونحن فخورون 

جدًا بشراكتنا الراسخة معها.
ال���ص���ع���وب���ات، ال  ال����رغ����م م����ن  إذًا ع���ل���ى 
ن�����زال م��ص��م��م��ي��ن ع��ل��ى ال���ن���ض���ال ل��ح��م��اي��ة 
م��ش��روع��ن��ا، وح��م��اي��ة ف���رق ال��ع��م��ل ال��رائ��ع��ة 
لدى Vintage  وشركة غابرييل بوكتي 

)ش.م.ل(. 
وس������وف ن��ع��م��ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ح��ض��ورن��ا 
شّكلت  التي  المنصة  إط��الق  بعد  الرقمي 
مبادرة ريادية في مجال التجارة اإللكترونية 
أي  ف��ي  األول��وي��ات  قائمة  باتت على  التي 

استراتيجية مستقبلية.
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 "BARISTA" تطبيق 
يقدم لك أطيب قهوة يف كل زمان

رغ�������م ال����ص����ع����وب����ات ال����ت����ي ف���رض���ت���ه���ا 
ت����ح����دي����ات ف�����ي�����روس ك������ورون������ا ع��ل��ى 
القطاع التجاري في لبنان والعالم لم 
اسبريسو"  "باريستا  شركة  تتوقف 
الزبائن  إل��ى  المنتوجات  تقديم  ع��ن 
ع���ل���ى ك����ام����ل األراض����������ي ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة. 
الشركة متخصصة ببيع القهوة بكل 
م��ش��ت��ق��ات��ه��ا وت��ح��دي��دًا االك��س��ب��ري��س��و 
الى  إض��اف��ة  المحمصة،  البن  وح��ب��وب 

بيع الماكينات التي تعّد القهوة. 
وك���م���ث���ل م���ع���ظ���م ال����ش����رك����ات ف��ي 
بإعتماد  الشركة  قامت  والعالم  لبنان 
المعايير الخاصة للوقاية من فيروس 
كورونا من خالل إلتزام العاملين فيها 
المعامل وتعقيم  الوقاية داخل  سبل 
ال��ش��رك��ة وال��س��ي��ارات ال��م��ول��ج��ة ت��وزي��ع 

المنتوجات في السوق. 
زبون باريستا يستطيع أن يشتري 
م��ن��ت��وج��ات ال���ش���رك���ة م���ن خ����الل ط��رق 
ع������دة، ف���إم���ا أن ي������زور ال�����زب�����ون ص��ال��ة 
العرض الخاصة بالشركة وهناك عدد 
م���ن ال��م��ن��ت��ج��ات م���وج���ود ف���ي األس����واق 
والسوبرماركت، وبإمكان الزبون أيضًا 
وط���ل���ب طلبيته  ب��ال��ش��رك��ة  اإلت����ص����ال 

وتعمل على إيصالها 
إل����������ي����������ه أي������ن������م������ا 
وج���������د، ول���دي���ه���ا 
أي��������ض��������ًا م�����وق�����ع 
ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت 
w w w . (
b a r i s t a -
espresso.

 )c o m
وت����ط����ب����ي����ق����ه����ا 
ع��ل��ى ال��ه��وات��ف 
ال������خ������ل������ي������وي������ة 
 MyBarista(
App(ال�����������ت�����������ي 
ش��ه��دت إق��ب��ااًل 
كثيفًا في خالل 
أزم��������ة ك�����ورون�����ا، 
عملية  وسهلت 
ال����������دف����������ع ع����ب����ر 
أو  ال�������ن�������ق�������دي 
ال������ب������ط������اق������ات 
ال����م����ص����رف����ي����ة. 
وت���������ت���������م���������ي���������ز 

خدمتها على التطبيق بنقاط الوالء، حيث 
ال��زب��ون من كل عملية  يمكن ان يستفيد 
شراء ويجمع النقاط التي تخوله بالحصول 

على منتجات من الشركة مجانًا. 
ت��ع��م��ل ال���ش���رك���ة ع���ل���ى ت���أم���ي���ن ط��ل��ب��ات 
ال����زب����ائ����ن ف����ي م�����دة أق���ص���اه���ا ي����وم����ان م��ن 
م��وع��د ت��ع��ب��ئ��ة ال��ط��ل��ب، وي��ت��م إي��ص��ال 
اللبنانية  المناطق  الى  المنتوجات 
كافة من قبل الشركة من دون أي 

تكلفة إضافية على الزبون.

SHOP THE WONDERFUL 
CHOCOLATE GIFT FOR 
A HAPPY CHRISTMAS 

لنحّلق عاليًا يف أجواء من السعادة امللّونة: 
تشكيلة Patchi مليالد

في ختام سنٍة حافلة بالتحّديات والصعوبات 
التي حملت معها آفاقًا قاتمة، يأتي موسم 
رنا بأن 

ّ
 الدفء في قلوبنا ويذك

ّ
األعياد ليبث

هناك ض��وءًا ال ينطفئ أب��دًا وس��ط الظلمة. 
السعادة هنا، إنها تحيط بنا، وكل ما علينا 
تبتسم  فحسب.  أعيننا  نفتح  أن  ه��و  فعله 
لنا ال��س��ع��ادة م��ن خ��الل ال��م��ب��ادرات اليومية، 
اآلخرين،  مع  والتشاُرك  اللطيفة،  والكلمات 
وااله���ت���م���ام ب���اآلخ���ر، وال���ع���ط���اء، وال��ض��ح��ك مع 
األصدقاء، واألحاديث مع العائلة، والتجمعات 
حافظ على قواعد التباعد االجتماعي.  

ُ
التي ت

ففي عالمنا الجديد، حيث انتقلنا إلى العمل 
الوجوه  إل��ى  التعّرف  من بعد، وحيث نحاول 
واالب��ت��س��ام��ات خ��ل��ف األق��ن��ع��ة، ون��ش��ت��اق إل��ى 
عناق أحبابنا، ونسعى إلى تخطي األح��داث 
الكارثية حولنا، ال تزال باتشي تؤمن باألشياء 
الحلوة الصغيرة التي تجلب السعادة واألمل 
الميالد  عيد  القلب.  م��ن  النابعة  واللحظات 
 حقيقي باألشياء األكثر 

ٌ
هذا العام هو احتفال

التي  الصغيرة  باألشياء  احتفال  إن��ه  أهمية، 
حدث فارقًا حقيقيًا في حياتنا، باللحظات 

ُ
ت

التي ترتقي بنا وتنقلنا إلى عالم من األحالم 
للتحليق  الموسم،  ه��ذا  ندعوكم،  وال��خ��ي��ال. 
إلى  ي��أخ��ذك��م  منطاد  ف��ي  باتشي  م��ع  بعيدًا 
فيها  يختلط  المبهجة  األل�����وان  م��ن  ف��س��ح��ٍة 
واألزرق  العميق  والماجنتي  ال��زاه��ي  الليلكي 
القوي  الفاتح والزهري  البيجي  السماوي مع 
والذهبي الملوكي. كل قطعة في تشكيلة 
رائ��ع��ة من  باتشي لميالد 2020 ه��ي ه��دي��ة 
 م��ي��الدي��ة مفعمة 

ً
��وّج��ه ت��ح��ي��ة

ُ
ال��ش��وك��والت��ه ت

بالبهجة إلى العائلة واألص��دق��اء والزمالء في 
العمل.

الغيوم مع  التحليق عاليًا ف��وق  إل��ى  ندعوكم 
الشوكوالته  م��ن  المتنّوعة  باتشي  أص��ن��اف 
مختلفة  بنكهات  والمصنوع  المزّين  الفاخر 
ومنّوعة مع غالف أو من دون غالف؛ وحلويات 
ال��م��ي��الد م��ث��ل ال�����دوم وال���ت���راف���ل وال��ك��س��ت��ن��اء 
 marrons���ب��ال ُي��ع��َرف  اة بالسكر أو ما 

ّ
المغط

ال��ف��رن��س��ي��ة  ال����م����اك����رون  وح����ل����وى  glacés؛ 
األص���ي���ل���ة. س�����وف ت��س��ت��ك��ش��ف��ون م��ج��م��وع��ة 
ابة ومن قطع 

ّ
واسعة من علب التوضيب الجذ

وال��م��زه��ري��ات   )centerpieces( ال��دي��ك��ور 
المصنوعة من  واألوعية والصواني واألوان���ي 
والفضة  والكريستال  والبورسلين  ال��زج��اج 

والمعدن والخشب.
���������ق���������وا ب��������ع��������ي��������دًا م������������ع م�����ج�����م�����وع�����ة 

ِّ
ح���������ل

وتشكيلتها  الشهيرة   Gourmandines

ال���واس���ع���ة م���ن ال��ع��ل��ب وال����س����الل ال��م��ص��م��م��ة 
الصغيرة  باألشياء  واحتفلوا  رائعة.  بطريقة 
 Small ف����ي ال���ح���ي���اة م����ن خ������الل م���ج���م���وع���ة
مع  الالمتناهية  باآلفاق  واستمتعوا   .Ideas
التي   )Gift Boxes( الهدايا  علب  مجموعة 
اآلسر.  واألكسسوار  الشوكوالته  بين  تجمع 
واجعلوا السماء حدودكم من خالل مجموعة 
 Chocolate( المنّسقة  ال��ش��وك��وال  أوان����ي 
التي   )Arrangements’ Collection
قّدم لكم خيارات المحدودة. وسافروا بعيدًا 

ُ
ت

 Santa( سانتا  مجموعة  م��ع  مخّيلتكم  ف��ي 
ألح��الم  ال��ع��ن��ان  تطلق  ال��ت��ي   )Collection
األط���ف���ال ال��ج��م��ي��ل��ة. أم����ا ال���ش���رك���ات ف��ُت��ق��ّدم 
إل��ي��ه��ا ب��ات��ش��ي م��ج��م��وع��ة ه���داي���ا ال��ش��رك��ات 
التي   )Corporate Gift Collection(

تزيد لمعان العالمة التجارية وبريقها. 
في موسم األعياد لهذا العام، يمكنكم أن 
منازلكم  من  انطالقًا  وراح���ة  بأمان  تتسّوقوا 
وتختاروا من مجموعة باتشي لميالد 2020. 
تتمّيز  اإللكترونية  للتجارة  باتشي  فمنصة 
خيارات  لكم  ��ق��ّدم 

ُ
وت استخدامها،  بسهولة 

واسعة من المنتجات الفاخرة واألفكار لهدايا 
التسّوق،  عالم  في  ممّيزة  تجربة  إنها  قّيمة. 
ل��ت��ش��اُرك بهجة العيد م��ع أحبائكم،  وف��رص��ة 

إلى  وإرس��ال��ه��ا  اختيار هدية  يمكنكم  حيث 
ال��وج��ه��ة ال��ت��ي ت��ري��دون��ه��ا ف��ي أن��ح��اء مختلفة 
إرس��ال  باتشي فرصة  العالم. وتتيح لك  من 
ال��ه��دي��ة المثالية إل��ى ج��دت��ك ف��ي ص��ي��دا إذا 
أن  أو يمكنك  م��ون��ري��ال،  ف��ي  ك��ن��ت تعيش 
ره 

ّ
ذك

ُ
 ت

ً
ترسل إلى ابنك في نيويورك هدية

ب���أج���واء ع��ي��د ال��م��ي��الد ف��ي ج��ون��ي��ه. ويمكنك 
االح���ت���ف���ال ب��ل��ي��ل��ة رأس ال��س��ن��ة م���ع أص��دق��اء 
ال��ج��ام��ع��ة المنتشرين ف��ي ب��ل��دان ع���دة ح��ول 
ال��ع��ال��م، ف��ي��م��ا ت��س��ت��ع��ي��دون ذك���ري���ات األي���ام 
الغابرة وتستمتعون بمذاق أصناف الشوكوال 
تختفي  الجغرافية  فالمسافات  باتشي.  من 
بفضل المتاجر اإللكترونية التابعة لباتشي 
المتحدة  والمملكة  وال��س��ع��ودي��ة  لبنان  ف��ي 

والواليات المتحدة وكندا.
للبلد،  المحلية  بالعملة  األس���ع���ار  د  ���ح���دَّ

ُ
ت

وتتسم خدمة التوصيل بالسرعة والموثوقية. 
هكذا يمكنك أن تفاجئ أصدقاءك أو أفراد 
عائلتك بهدّيٍة مميزة تصل مباشرة إلى عتبة 
بابهم. ونؤّمن أيضًا للشركات خدمة توصيل 
 إلى مكاتب الزمالء والشركاء، 

ً
الهدايا مباشرة

د االنطباع المناسب في عالم األعمال.
ّ
بما يول

ال تقتصر خدمات متجر باتشي اإللكتروني 
ال��م��ي��الد. يمكنك أن تصنع  م��ج��م��وع��ة  ع��ل��ى 
 Create خ��دم��ة خ���الل  م��ن  بنفسك  علبتك 
الشوكوال  اختيار أصناف  Your Box، عبر 
ح علب 

ّ
الفاخرة التي تريدها. ويمكنك تصف

الشوكوال بحسب النوع. 

2020
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WHATEVER YOU WANT,
WHENEVER YOU NEED.
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Hicart املوقع األول 
يف التجارة اإللكترونية يف لبنان

طِلقت منصة Hicart.com في عام 2017 
ُ
أ

فكانت أول تجربة لمتجر إلكتروني في لبنان 
والمشرق. وقد حققت نجاحًا باهرًا وأصبحت 
م�����ن ال����ش����رك����ات ال���ن���اش���ئ���ة األك�����ث�����ر ن��ج��اح��ًا 
 Hicart واألس�����رع ن��م��وًا ف��ي ل��ب��ن��ان.  ت��ؤّم��ن
اإلنترنت،  عبر  للمتسّوقين  والتنوع  ال��راح��ة 
فالمستهلكون  الجيدة.  األسعار  عن  فضاًل 
يستطيعون شراء كل ما يريدونه من خالل 
منصة واحدة تحتوي على آالف المنتجات، 
وي��م��ك��ن ات���ب���اع إج��������راءات س��ه��ل��ة وب��س��ي��ط��ة 
لطلب توصيل البضاعة إلى المنزل أو مكان 
"ك��وف��ي��د 19"،  ي جائحة 

ّ
وم��ع تفش ال��ع��م��ل. 

المكوث في  إل��ى  ازدادت حاجة األش��خ��اص 
عتبة  إل��ى  األغ���راض  توصيل  وطلب  المنزل 
بابهم حفاظًا على سالمتهم. وهذا ما تؤّمنه 
Hicart في األصل، فنموذجها في األعمال 

م خصيصًا لهذا الغرض.   مصمَّ
وفي إطار اإلجراءات المّتبعة للحفاظ على 
السالمة العامة، فرضت Hicart على جميع 
الوقاية  بتدابير  الشديد  التقيد  موظفيها 
م��ن "ك��وف��ي��د 19" على أك��م��ل وج��ه وارت���داء 
الحرص  الوقت، فضاًل عن  الكمامات ط��وال 
على تعقيم المنتجات بصورة منتظمة. هذا 
ال��ذك��رى  لمناسبة   ،Hicart مت 

ّ
نظ ال��ع��ام، 

الثالثة لتأسيسها، حملة كبيرة في 11/11، 
في إط��ار المفهوم ال��ذي أطلقته قبل ثالث 
سنوات في لبنان تحت عنوان "يوم التسّوق 

األكبر عبر اإلنترنت". 
وق���د أث��ب��ت��ت م���رة أخ�����رى، م���ن خ���الل ه��ذه 
الحملة، أنها تحتل الموقع األول في التجارة 
يها مئات آالف 

ّ
اإللكترونية في لبنان عبر تلق

إن��ه نجاٌح  الطلبات ف��ي غ��ض��ون 24 س��اع��ة. 
كبير للتجارة اإللكترونية!

ن���واص���ل ت��ق��دي��م ع��روض��ات��ن��ا ال��م��ت��م��ي��زة 
إل��ى %80  الحسم  يصل  أن  يمكن  حيث 

في موسم األعياد.

FIND THE PERFECT GIFT AT

فرحة العيد تكتمل مع الهدايا... 
ماذا تختار وكيف تتجّنب خيبات األمل؟

ما من شيء أجمل من العيد، هذه المناسبة التي يعّبر خاللها الناس عن مودة وحب، بعضهم تجاه بعض بأساليب مختلفة. 
 وطاب من مأكوالت ومشروبات وطبعًا هدايا!

َّ
فالعيد هو احتفال مع العائلة واألصدقاء يحمل معه كل ما لذ

كيف تختار هدايا العيد وكيف تحّدد ما هو مناسب لكل شخص تريد التعبير له عن حّبك؟ 
ا عن "اللؤلؤة النادرة". وفي حين 

ً
تقف مترّددًا أمام رفوف المتاجر الكبرى، وتتصفّح اإلنترنت بتمّعن وجدّية لساعات بحث

يرى البعض أن عملّية البحث هذه، مثيرة وشّيقة ومسلّية، يجدها البعض اآلخر عملّية شاقة ومتعبة ومكلفة.
في الواقع وبحسب علماء النفس، تعتبر هدّية العيد بحد ذاتها اختبارا حقيقيا يمكن على أساسه قياس الحب والتقدير 

والقيمة التي يمنحها المرء لآلخرين.
إليك بعض النصائح المفيدة لتبدع في اختيار الهدية المناسبة لمن تحب.

التركيز على ذوق الشخص الذي تريد أن تهدي إليه
ر أن ما يجب التركيز عليه هو ذوق المتلقي وليس 

ّ
في البداية وقبل أن تسارع إلى المتاجر الكبرى الختيار الهدايا، تذك

عّبر عنك لكنها مهداة إلى شخص له ذوق��ه الخاص. ف��إذا كنت على معرفة جّيدة 
ُ
ت ذوق��ك الخاص. صحيح أّن هديتك 

وعميقة بالشخص الذي تريد االهداء اليه، تأكد أّن مهمتك ستكون سهلة وغير متعبة. ولكن اذا كنت تريد اهداء شخص 
ليس قريبا منك، فهنا يمكنك اإلعتماد على ذوقك مع األخذ في االعتبار القليل الذي تعرفه عن المتلقي والتوفيق بين 

الذوقين. يمكنك اللجوء إلى اإللكترونيات أو القطع الرمزية التي تترك في الذاكرة أثًرا طيًبا.

 مراعاة مناسبة الهدية، وعمر المتلقي وحالته المادية واإلجتماعية
من الضروري هنا البحث عن هدايا تناسب أوال عمر المتلقي، وثانيا حالته المادّية. فمن غير الالئق اهداء شخص متوسط 

الحال، هدية ثمينة وباهظة الثمن تحرجه اذ يجد نفسه غير قادر على مبادلتك بالمثل.
واأله��م من كل شيء هو انتقاء هدية ال تتعارض مع طبيعة عالقتك بالشخص. ف��اذا كان المتلقي زميال في العمل، من 

الضروري اختيار هدية ال تتعارض مع حالته اإلجتماعية.

 اإلبتعاد عن الهدايا السريعة الزوال
بمجّرد أنك متحّمس إلهداء شخص، فهذا يعني أنك تريد أن تعطيه شيئا يبقى معه ويذكّره دوما بك. حاول هنا االبتعاد 
ينساها  الوقت  ومع  محّددة  زمنّية  لفترة  األشياء تكون صالحة  وما شابه. فهذه  والشوكوال  الكيك  مثل  المأكوالت  عن 

المتلقي.

 

 التخطيط المبكر
"التفكير يساعد على اإلب��داع واالبتكار". غالبا ما تكون المناسبة التي تريد أن تقّدم خاللها هدّية، ثابتة في موعدها، 
فلماذا ال تبدأ بالتخطيط المبكر والمطّول عوضا عن الوقوع في حيرة مع اقتراب موعد اإله��داء. ال تستعجل في اختيار 
الهدّية، حاول أن تبدأ التخطيط قبل فترة، فهذا يساعدك على تكوين فكرة عن ذوق المتلقي وما قد يكون بحاجة إليه 

ولم يقم بشرائه بعد.
وما أجمل أن يحصل المرء على شيء يريده ولم يتمكن من اقتنائه بعد.

 
مقارنة األسعار

ليس من الضروري أن تصرف كل مّدخراتك وأموالك على الهدايا. كل ما عليك أن تقوم به هو مقارنة سعر 
ر عليك القليل من المال.

ّ
السلعة التي تريد شراءها في أكثر من متجر واختيار ما يناسبك ويوف

 السؤال ليس عيبًا
من الممكن أن تطلب ممن تريد اهداءهم في موسم األعياد من أفراد العائلة واألصدقاء، تحضير قائمة 
بما يحتاجونه. فهذا يسّهل عليك مهّمة اختيار شيء ستكون واثقا من أنه سيعجبهم، وفي الوقت 

نفسه يناسب ميزانيتك.
عندما يتعلق األمر بالهدايا، الخيار واسع والمتاجر تعّج باإلغراءات والعروض وكل ما يمكن أن يجذبك 
ويجعلك تشتري أكبر عدد ممكن من السلع. لذلك، عندما تقرر الذهاب للتسوق، التزم قائمتك وال 

تغفل عن الميزانية التي حددتها لنفسك.

¶

¶

¶

 ¶

¶

¶
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Spinneys: رائدة يف تجارة التجزئة اإللكترونية يف لبنان!
تجربة متجددة لتسّوق إلكتروني سهل وممتع!

ع���م���دت ش���رك���ة س��ب��ي��ن��ي��س إل�����ى ت��ط��وي��ر 
موقعها اإللكتروني وتطبيقه على الهاتف 
ال��خ��ي��ل��وي ل��ض��م��ان ال��ح��ص��ول ع��ل��ى التجربة 
األفضل خالل التسّوق اإللكتروني! ندعوكم 
االستخدام  السهلة  منصاتنا  ح 

ّ
تصف إل��ى 

الستكشاف مختلف الخصائص والخدمات 
المميزة التي نقّدمها، واألقسام الجديدة، 
 Recipe( ب��م��ا ف��ي ذل���ك ق��س��م ال��وص��ف��ات
الحياة  Section(، والقسم الخاص بنمط 
 ،)Healthy Living Section( الصحي 
وال��ق��س��م ال��م��خ��ص��ص ل��ل��ح��ي��وان��ات األل��ي��ف��ة 
ليس  وه����ذا   !)Petfection Section(
ال��ب��ارك��ود في  ك��ل ش����يء. يمكنكم م��س��ح 
العمل  المنزل أو مكان  أثناء وجودكم في 
 Barcode Lookup تطبيق  خ���الل  م��ن 
Mobile App، بما يتيح لكم العثور على 
األس��ه��ل  بالطريقة  المفّضلة  منتجاتكم 

واألسرع.

تجربة ممّيزة وملهمة لعّشاق 
المطبخ والوصفات الشهية!

 Recipe( ُي��ت��ي��ح ل��ك��م ق��س��م ال��وص��ف��ات
رون 

ّ
Section( االطالع على ما يقّدمه المؤث

مجال  ف��ي  وال��م��دّون��ون  لديكم  المفّضلون 
الطعام والمأكوالت. ويقترح عليكم أيضًا 
والوجبات  الوصفات  من  منّوعة  تشكيلة 
ال��ش��ه��ّي��ة ال���ت���ي ي��م��ك��ن��ك��م ت��ح��ض��ي��ره��ا في 
ال��م��ن��زل. ل��ق��د اخ��ت��ي��رت ال��وص��ف��ات بعناية 

ش���دي���دة م���ن م��ط��اب��خ م��ت��ن��ّوع��ة ب��م��ا ي��ل��ّب��ي 
مختلف األذواق. 

ويترافق كل طبق مع إرشادات مختصرة 
عن طريقة التحضير. ويمكنكم أيضًا شراء 
معّينة  بوصفة  الخاصة  ال��م��ك��ّون��ات  جميع 
 إل��ى 

ً
ب��م��ج��رد ال��ن��ق��ر ع��ل��ى زرٍّ واح����د. إض���اف���ة

لتحضير  وص��ف��ات  القسم  يتضمن  ذل���ك، 
م��ش��روب��ات ك��ح��ول��ي��ة وغ��ي��ر ك��ح��ول��ي��ة. وف��ي 
سبينيس، نأخذ أيضًا في االعتبار الحمية 
على  ف��ن��ح��رص  تتبعونها،  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
تلبية رغباتكم سواًء كنتم تتبعون نظامًا 

غذائيًا نباتيًا أو غير ذلك! 

خيارات ممتازة تناسب أسلوب 
حياتكم!

ي��ش��م��ل ال��ق��س��م ال���خ���اص ب��ن��م��ط ال��ح��ي��اة 
 )Healthy Living Section( الصحي 
اإلن��س��ان  بصحة  تتعلق  مختلفة  منتجات 
ونمط حياته. وألن صحتكم مهمة بالنسبة 
إل���ي���ن���ا، أط���ل���ق���ت س��ب��ي��ن��ي��س ه�����ذا ال��ق��س��م 
التغذية.  في  اختصاصية  من  بتوجيهاٍت 
المنتجات  مختلف  ال��ق��س��م  ه���ذا  يتضمن 
الغلوتين  العضوية والنباتية والخالية من 
الصحية  المنتجات  من  وغيرها  والالكتوز 
باع في متاجر سبينيس. ويمكنكم 

ُ
التي ت

أي���ض���ًا االط������الع ع��ل��ى م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ف��اص��ي��ل 
والمعلومات  الحرارية  بالسعرات  المتعلقة 

الغذائية المذكورة بجانب كل منتج.

تشكيلة واسعة من المشروبات 
الكحولية!

خاصًا  أيضًا قسمًا  استحدثت سبينيس 
الكحولية. يمكنكم أن تختاروا  بالمشروبات 
ال��م��ش��روب��ات، منها  م��ن مجموعة متنّوعة م��ن 
ال��م��س��ت��وردة، واألن����واع  األص���ن���اف المحلية أو 
الشعبية أو الفاخرة. نقّدم إليكم تجربة تسّوق 
ل��ش��راء النبيذ م��ن خالل  سهلة وممتعة ج���دًا 
فة  المصنَّ ال��زج��اج��ات  م��ن مجموعة  االخ��ت��ي��ار 

بحسب المنطقة أو نوع العنب أو البلد.

أضيفوا إلى سّلتكم المنتجات 
المثالية لحيواناتكم األليفة!

قّدم سبينيس قسمًا جديدًا مخصصًا 
ُ
ت

 Petfection Section للحيوانات األليفة
ح����ي����ث ت�����ج�����دون م���ن���ت���ج���ات���ك���م ال���م���ف���ّض���ل���ة 
ل���الع���ت���ن���اء ب��ح��ي��وان��ات��ك��م ال���م���دل���ل���ة وت��ل��ب��ي��ة 
القسم  ف��ي  ت��ج��دون  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا.  مختلف 
المستوردة  المنتجات  من  واسعة  مجموعة 
ال��ع��ال��ي��ة وال��ت��ي تضمن راح��ة  ال���ج���ودة  ذات 
الحيوانات األليفة ورفاهها. هكذا يمكنكم 
لوا حيوانكم األليف من خالل اختيار 

ّ
أن تدل

ًا من األطعمة  المنتجات األكثر مالءمة له بدء
إلى  وص��واًل  الغذائية  والمكّمالت  المنّوعة 
األلعاب واألكسسوارات واألسّرة وغير ذلك.

بطاقات الهدايا اإللكترونية: الخيار 
األمثل!

يمكنكم اإلفادة من برنامج تجميع النقاط 
من خالل طلباتكم عبر اإلنترنت، واستبدالها 
بعلب طعام  ال��ت��ب��ّرع  أيضًا  ب��ه��داي��ا. يمكنكم 
ل��م��ؤس��س��ات خ��ي��ري��ة م����ن خ�����الل ال��ت��ط��ب��ي��ق، 
وش�����راء ب��ط��اق��ات ه���داي���ا إل��ك��ت��رون��ي��ة مالئمة 
منتجات  على  واالط���الع  المناسبات،  لجميع 
حصرية ومستوردة. في عالمنا اإللكتروني، 
يمكنكم أيضًا اإلف��ادة من العروض اليومية 
واألس���ب���وع���ي���ة، وال���ت���س���ّوق ب��ح��س��ب ال��ع��الم��ة 
ال��ت��ي تحتاجون  األغ����راض  ال��ت��ج��اري��ة، وإدراج 
منتجاتكم  قائمة  ف��ي  متكررة  ب��ص��ورة  إليها 
الرغبة  إليها عند  المفّضلة لتسهيل العودة 
في طلبها. نحرص على توصيل طلباتكم إلى 
عتبة بابكم بسرعة فائقة في إحدى شاحناتنا 
د بطريقة 

ّ
ظ الطعام المجل

َ
المبّردة حيث ُيحف

آمنة وسليمة! إذا كان لديكم أي استفسارات 
أو تعليقات، يمكنكم التواصل معنا من خالل 

خدمة الزبائن أو تقنية المحادثة المباشرة.

MEDCO: التحويل الرقمي 
لشركة بترولية مئوية

عملت شركة التصدير والتوزيع للمحروقات 
عبر  كافة  الخدمات  ترويج  على   MEDCO
االنترنت خالل العامين الماضيين في جميع 
تقديم نسخة طبق  خ���الل  م��ن  لبنان  أن��ح��اء 

األصل عن محطة وقود ولكن أوالنين.
أول خ��ط��وة ات��خ��ذت��ه��ا ال��ش��رك��ة ك��ان��ت عند 
 MY ال��ن��ق��اط لجمع  تطبيق  ألول  اط��الق��ه��ا 
التطبيق  ه��ذا  م��ن خ��الل  MEDCO. يمكن 
ج���م���ع ن���ق���اط واس���ت���ب���دال���ه���ا ب���خ���دم���ات ع��ل��ى 

المحطة.
ت��وس��ي��ع   MEDCO ق�����ررت   2018 س��ن��ة 
الخدمات واطالق محطة اونالين هدفت من 
على  تجربة  أفضل  لزبائنها  تقديم  خاللها 
لمحطات  النمطية  الصورة  االط��الق وتغيير 

الوقود الى نظرة أكثر تقدمًا وموثوقة.
ولكن ما هي ميزات المحطة عبر االنترنت؟
تتمتع هذه المحطة بالعديد من الميزات 
مثل الدقة، المصداقية، سهولة االستخدام 

وأمان عند الدفع.
ي���م���ك���ن ل����ل����زب����ون وض������ع ط���ل���ب���ي���ت���ه ع��ب��ر 
االن��ت��رن��ت ع��ل��ى م����دار ال��س��اع��ة ط����وال أي���ام 
االسبوع بالدخول الى الموقع االلكتروني 

تحميل  أو   WWW.medco.com.lb
واختيار   MY MEDCO الهاتف تطبيق 
الخدمة التي يريد توصيلها الى منزله من 
 MEDCO مازوت أخضر الى زيوت. كما أن
ت��م��ت��ل��ك م���ح���الت داخ�����ل م��ح��ط��ات ال���وق���ود 
عبر  غ��ذائ��ي��ة  م����واد  ت��ق��دم   ،Yala Stop

.Instashop االنترنت من خالل تطبيق
ك��م��ا أن���ه ي��ت��وف��ر ل���ه ال��ع��دي��د م���ن خ��ي��ارات 

التسليم لطلبات المازوت مثل: 
في  ال��ت��وص��ي��ل  اك��س��ب��ري��س:   MEDCO

نفس اليوم.
MEDCO تشيل: التوصيل خالل 3 أيام.
ع�����داد  اول  اس���ت���ع���م���ال  ال������ى  ب����االض����اف����ة 
الكتروني رقمي للمازوت الذي يضمن صحة 

الكميات المطلوبة عند االستالم.
ان هذه الخطوة تعمل على تغيير السلوك 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��ط��ل��ب وال����ش����راء م���ن ال��ش��رك��ة 
وتحويله للطلب عبر االنترنت لتسهيل حياة 
ال��زب��ون. تعمل MEDCO حاليًا على اطالق 
 MY MEDCO خاصية جديدة عبر تطبيق
يمكن من خاللها للمستخدم التبرع بكمية 

معينة من المازوت الى بيت آخر.
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منصة MAISON CADRANS اإللكترونية 
تلّبي احتياجات الزبائن الختيار هدّية قّيمة

يف مواجهة األزمة: حلول مصرفية إلكترونّية متكاملة 
للتجار والشركات والجمعيات واملنظمات غير الحكومية

 الساعات الفاخرة هو جزٌء ال يتجزأ من 
ُ

عشق
س في  اساسات مجموعتنا، فمسيرة المؤسِّ
عالم األعمال بدأت في عام 1947 من خالل 
شرائه وكالة لبيع إحدى ماركات الساعات، 
األمر الذي مّهد الطريق الحقًا لتطّور الشركة 
��ع��َرف ال��ي��وم بمجموعة ه��ول��دال 

ُ
ال��ت��ي ب��ات��ت ت

.)Holdal(
مر  على  ال��راق��ي��ة  بالساعات  شغفنا  ازداد 
 
ٌ
شراكة ع��ام 1954  ف��ي  فانطلقت  السنين، 
للساعات.  فيليب"  "باتيك  دار  مع  مستمرة 
 Maison( ك�����ادران"  "دار  أب��ص��رت  وه��ك��ذا 
العميق  إدراك��ن��ا  بدفٍع من  النور   )Cadrans
ل��ل��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��اط��ف��ي��ة ال���ت���ي ي���م���ّر ب��ه��ا ج��ام��ع��و 
اقها عند شراء ساعة فاخرة.

ّ
الساعات أو عش

منذ البداية، كان هدف "دار ك��ادران" أن 
المختارة  التجارية  العالمات  من  ع��ددًا  تضّم 
ت��ك��ري��م عالمها  أج���ل  م��ن  بعناية وان��ت��ق��ائ��ي��ة 
الفردي بشكل صحيح، ولكن أيًضا لتكريم 

شخصيات عمالئنا الفردية.
لقد تغّيرت احتياجات العمالء ودوافعهم 
مع مرور الوقت، وتشهد "دار كادران" تحّواًل 
لتلك   

ً
��ب��ة

َ
وم��واك عمقًا  أك��ث��ر  ت��ج��ارب  لتوليد 

تحقيق  هدفها  يبقى  ول��ك��ن  االح��ت��ي��اج��ات، 
الفاخرة ومالكها  الساعة  الريادي بين  اللقاء 
ال��م��ح��ت��م��ل، م���ن خ���الل ال��ت��ج��ارب ال��ف��ردي��ة أو 

تحفيز الثقافة المجتمعية. 
عيد "دار كادران" تخّيل مسيرة عمالئها 

ُ
ت

على  الحفاظ  م��ع  والمستقبليين،  الحاليين 
ال��رغ��م من  ب��إرث��ه��ا وه��دف��ه��ا. فعلى  تمّسكها 
جائحة "كوفيد 19"، وفيما تدرك المؤسسة 
أه��م��ي��ة ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي ف���ي ع��ال��م األع��م��ال 
والشركات، تواظب على تأمين تناسق كامل 
بين الخدمَتين اإللكترونية والتقليدية، ألننا 
نعتبر أن اللمسة البشرية أساسية جدًا في 

الحفاظ على روح الترف.
"دار ك�������ادران" م���ك���اٌن م��ن��اس��ب ل��ت��ش��اُرك 
ال���ش���غ���ف وال�����ت�����ج�����ارب، وم���ن���ّص���ة ل��ل��س��اع��ات 
اق 

ّ
هة إلى هواة الجمع وعش والمجوهرات موجَّ

الساعات والمجوهرات وإلى العارفين والخبراء 
وكذلك المبتدئين في مختلف أنحاء العالم.

وق��د قطعنا أش��واط��ًا إض��اف��ي��ة ف��ي عملنا، 
واإلرث  ال��ع��راق��ة،  ع��ن  يعّبر  مفهومًا  ف��ط��ّورن��ا 
واالكتشاف،  واالنفتاح  والدهشة،  الثقافي، 
من خالل ابتكار طريقة جديدة الختبار عالم 
عالمية  منصة  إنها  وال��م��ج��وه��رات.  الساعات 
ُص���ِن���ع���ت ب��ك��ل ف��خ��ر ف���ي ل���ب���ن���ان. ف��ال��م��ن��ص��ة 
 maisoncadrans.com ال�����ج�����دي�����دة 

تجمع بين الفن والثقافة والموضة والِحَرفية 
ال��ت��ي ت���ع���ّزز ق��ي��م��ة ال��م��ن��َت��ج، وس�����وف ي��ك��ون 
المقبلة على  المرحلة  التركيز األساسي في 

اإلرث العريق ونمط الحياة!
في ما يتعلق بطلبات الزبائن، سواًء كانوا 
لبنان، نعمل من  أو مقيمين في  الخارج  من 
 Luxury Conciergerie خ���دم���ة  خ����الل 
على تعزيز تجربة العمالء وتوطيد عالقتهم 
بالبراعة  التي تتمّيز  بالساعات والمجوهرات 
واإلب��داع والجودة التي ال تضاهى. وإنطالقًا 
فإّن  اللبناني،  الضيافة  بحس  تمّسكنا  من 
الشخصية  الخدمة  بتأمين  الشديد  التزامنا 
بحسب  تجربتهم  تكييف  لعمالئنا  ُي��ت��ي��ح 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، وال��ت��ف��اع��ل م��ع ك��ل م��ا يتصل 
ب�����األم�����ور ال����ت����ي ت��ك��ت��س��ب األه���م���ي���ة األك���ب���ر 
يرسلوا  أن  عمالئنا  بإمكان  إليهم.  بالنسبة 
إل��ي��ن��ا م��ع��ل��وم��ات وت��ف��اص��ي��ل ع���ن ط��ل��ب��ات��ه��م 
وال��م��واص��ف��ات ال��ت��ي ي��ن��ش��دون��ه��ا، وي��ح��رص 
فريق متخصص على تلبية احتياجاتهم بما 

يتناسب مع  تطلعاتهم الشخصية.
ي��ع��م��ل ف��ري��ق��ن��ا ع��ل��ى ت��وص��ي��ل ال��ش��غ��ف 
والخبرة واإلرث العريق إلى عتبة الزبائن، من 
 White Glove Delivery خدمة  خ��الل 
ق��ط��ع��ن��اه  ال�����ذي  ل��ل��وع��د  وف������اًء   ،Service
ب��ت��أم��ي��ن ت��ج��رب��ة م��م��ت��ع��ة ل��ل��ع��م��الء. ي��ح��رص 
فريقنا على توصيل القطع المفّضلة لدى 
بعناية وحّب كبيَرين، مما ُيضفي  الزبائن 
وفريدًا  شخصيًا  طابعًا  التجربة  ه��ذه  على 

إلى أقصى درجة ممكنة.
بإمكان الزبائن استكشاف المنتجات وكل 
التجارية على موقعنا  ما له عالقة بالعالمات 
اإلل��ك��ت��رون��ي. يمكن ش���راء ب��ع��ض ال��م��ارك��ات 
م��ب��اش��رة م��ن خ���الل ال��م��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي عبر 
ما  وف���ي  التسليم.  عند  أو  إلكترونيًا  ال��دف��ع 
يتعلق بالماركات األخرى، يمكن االستفسار 
عنها أو ح��ج��ز م��وع��د م��س��ب��ق، وس����وف يقوم 
فريقنا بالتواصل مع العميل من أجل خدمته 
وت���أم���ي���ن ط��ل��ب��ه. وي��س��ت��ط��ي��ع ال���ع���م���الء أي��ض��ًا 
والمجوهرات واألكسسوارات  الساعات  حجز 
مسبقًا،  طلبها  أو  مجموعاتهم  إل��ى  وضّمها 
استنادًا إل��ى معايير ع��دة وم��ن أج��ل تحقيق 

المرونة القصوى.
ف��ي زم��ن ال��ف��وض��ى ووس���ط ك��ل م��ا ُيباعد 
بيننا وُيحدث شرخًا بين األشخاص، تسعى 
"دار كادران"، في موسم األعياد هذا العام، 
إل���ى ج��م��ع ال��ش��م��ل. ف��ان��ط��الق��ًا م���ن تمّسكنا 
ب��ال��ق��ي��م ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وح���س ال��ض��ي��اف��ة، ن��دع��و 
ن��ا ف���ي ل��ب��ن��ان وال���خ���ارج إل���ى اك��ت��ش��اف  ع��م��الء
maisoncadrans. اإللكترونية  منصتنا 
com ح��ي��ث ي��س��ت��ق��ب��ل��ه��م ف��ري��ق��ن��ا ب��ح��ف��اوة 
وي��راف��ق��ون��ه��م ف��ي تجربتهم اإلل��ك��ت��رون��ي��ة أو 
التقليدية بما يلّبي احتياجاتهم الشخصية 
على أكمل وجه الختيار هدّية قّيمة. نعدكم 
بأن نأخذكم في رحلة فريدة تحاكي الزمن، 
كي  الشخصية  حكايتكم  م��ع��ًا   

ّ
ن��خ��ط وب���أن 

تنقلوها إلى األجيال القادمة.

في وقت تتالحق فيه األزمات في لبنان 
وت��واج��ه ال��ب��الد إق��ف��اال م��ت��ك��رًرا وتحديات 
مستمرة، تبدو الصيرفة اإللكترونية حاًل 

عملًيا ومنصفًا للتجار والشركات. 
م����ن ه�����ذا ال��م��ن��ط��ل��ق وض�����ع ب���ن���ك ب���ي���روت 
م��ج��م��وع��ة ح���ل���ول م��ص��رف��ي��ة ال��ك��ت��رون��ي��ة 
تسهياًل  الشركات  متناول  في  متكاملة 
ألعمالها في كافة األوقات، وال سيما في 

فترة التحديات الراهنة. 
ت���ه���دف ه�����ذه ال���ح���ل���ول إل�����ى م��س��اع��دة 
ال��ت��ج��ار وال��ش��رك��ات ف��ي ت��س��ي��ي��ر أم��وره��م 
ال��ي��وم��ي��ة إل��ك��ت��رون��ي��ًا م��ن ت��ح��وي��ل روات���ب 
ال��م��وظ��ف��ي��ن، وت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات ال��دف��ع 
وق���ب���ول ال���م���دف���وع���ات وال��ت��ح��ك��م ب��ح��رك��ة 
حسابات الشركة واالطالع على أرصدتها 
في أي وقت، وإجراء العمليات المصرفية 

بسرعة، وطلب شيكات مصرفية وغيرها 
م�����ن ال����خ����دم����ات ال���م���ال���ي���ة ع���ب���ر ال���ه���ات���ف 

المحمول.
ف�����ي ه������ذا ال����س����ي����اق، ع������دد ك���ب���ي���ر م��ن 
الصغيرة  وال��ش��رك��ات  والحرفيين  ال��ت��ج��ار 
ن��ق��ل��وا عملهم م��ن ال��م��ت��اج��ر ال��ع��ادي��ة إل��ى 
منصة من  واستفادوا  اإلنترنت  صفحات 
  Bank of Beirut simplify
ل��ل��ت��ج��ارة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح للتجار 
إم�����ك�����ان ف����ت����ح م���ت���ج���ر ال����ك����ت����رون����ي خ����اص 
ب����ه����م وق������ب������ول م�����دف�����وع�����ات ال����ب����ط����اق����ات. 
الشبكة ال  المتاجر على  ه��ذه  فإنشاء مثل 
يحتاج إلى أي خبرة تقنية وال حاجة للتجار 
ب��أن ي��ك��ون لديهم م��وق��ع إل��ك��ت��رون��ي.  كل 
م��ا ه��و م��ط��ل��وب م��ن ه���ؤالء ه��و ع���رض ص��ور 
م��ن��ت��ج��ات��ه��م ع��ل��ى ال��م��ن��ص��ة م���ع ش���رح عنها 

وت����ف����اص����ي����ل ع�����ن ال���س���ع���ر 
والكمية وشروط التسليم 
ل��ت��ص��ب��ح ه����ذه ال��م��ن��ت��ج��ات 
جاهزة للبيع عبر اإلنترنت.  
وم������ن ال���خ���ص���ائ���ص ال���ت���ي 
ي���م���ك���ن ل���ل���ت���ج���ار اإلف��������ادة 
م������ن������ه������ا م��������ي��������زة إص�������������دار 
ال����ف����وات����ي����ر اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
وت������ح������ص������ي������ل ق����ي����م����ت����ه����ا 
ب��ال��ع��م��ل��ة ال���ت���ي ي���ري���دون، 
م�����ا ي���ح���م���ي ال��م��ش��ت��رك��ي��ن 
م��ن االح��ت��ي��ال وي��وف��ر لهم 
ق��������دًرا ع���ال���ي���ا م����ن اآلم������ان.

ال�����ت�����ج�����ار وال�����ش�����رك�����ات 
ليسوا وحدهم من استفاد 
م����ن ال���ح���ل���ول ال��م��ص��رف��ي��ة 
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة ف�����ي وق���ت 
األزم����������������ة، ف���ال���ج���م���ع���ي���ات 
والمنظمات غير الحكومية 
اللبنانية والدولية كان لها 
حصتها إذ وضع المصرف 
إلكترونية  حلول  مجموعة 
لتسريع جمع التبرعات عبر 
مهمة  وتسهيل  اإلنترنت 
اإلنسانية  الجمعيات  هذه 
المحتاجين  م��س��اع��دة  ف��ي 
خ�����������الل ه�����������ذه األوق�������������ات 
الصعبة، مع تأمين إمكان 
ال�������وص�������ول ال�����ك�����ام�����ل إل����ى 
 Fresh  أموالهم الجديدة

  .Funds
إل����ى ذل�����ك، ف����إن ح��ل��ول 
ب���ن���ك ب�����ي�����روت ال���م���خ���ص���ص���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة ت��ت��ي��ح ل���ه���ذه ال��ج��م��ع��ي��ات 
وال���م���ن���ظ���م���ات ت����وزي����ع ال���م���س���اع���دات ع��ل��ى 
المستفيدين الذين ليس لديهم حسابات 
 Pay بطاقات سحب  خ��الل  م��ن  مصرفية، 
Cards  وتجنب التعامل النقدي واألخطار 

المرتبطة به. 
عبر  النقدي  ال��دف��ع  أي��ًض��ا خدمة  تتوفر 
  BoB Finance الصندوق في 700 مركز
منتشرة في لبنان ما يسمح بإجراء دفعات 

جماعية عبر اإلنترنت للمستفيدين.
رغ�����م ك����ل ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا 
االق��ت��ص��اد  ي��ش��ه��ده  وم���ا  ي��وم��ي��ًا  اللبنانيون 
اللبناني من معاناة، تبقى دائمًا طاقة أمل 

وحلول بديلة يمكن االعتماد عليها.  

كل من يفتح غروب على الواتساب 
ع��ل��ي��ه بضائع  ف��اي��س��ب��وك وي��ع��رض  ع��ل��ى  او 
بالتسويق  ي��ق��وم  ان��ه  نفسه  يعتبر  للبيع 
اإلل���ك���ت���رون���ي ال���ص���ح���ي���ح، ع��ل��م��ًا أن ه����ذا ال 
للتسوق  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ال��م��ع��اي��ي��ر  م��ع  ي��ت��ط��اب��ق 

اإلنترنت". عبر  التسوق  أو  اإللكتروني 

ضرورة قوننة التسوق الرقمي
ت��ح��ت��اج ال��س��وق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة إل���ى ال��م��زي��د من 
الفضاء  في  أكثر  فعالة  لتصبح  الضوابط 

ينظم  قانون  وض��ع  من  بداية  اإللكتروني، 
ه��ذه العملية ال��ت��ج��اري��ة. ت��وض��ح زغ��ي��ب أن 
اللبنانيين من  ل��دى  ع��دة  م��خ��اوف  "ه��ن��اك 
عملية الشراء على اإلنترنت خصوصًا لجهة 
ال��ب��ي��ان��ات الشخصية  ب��إع��ط��اء  ال��ث��ق��ة  ع���دم 
ألشخاص مجهولين، ناهيك عن المعلومات 
وش��ددت  المصرفي".  بحسابك  المرتبطة 
على أن "النظام والقانون يمنع أي نوع من 
الغش والسرقة وغيرها من األمور التي قد 
تسيء إلى هذا القطاع، وال سيما أن بعض 

ال��ص��ف��ح��ات وال��ح��س��اب��ات ال���م���وج���ودة على 
مواقع التواصل ليست رسمية وال تحمل أي 
حال حصول  في  لمراجعتها  واضحة  صفة 
أي خطأ، بعكس الصفحات الرسمية التي 
تتضمن كل المعلومات المرتبطة بالشركة 
التي تبيع بضاعتها على اإلنترنت". كثرت 
ال��ص��ف��ح��ات ال��وه��م��ي��ة ف��ي زم���ن ك��ورون��ا ألن 
الذين أوجدوها يعلمون جيدًا مدى اإلقبال 
الذي شهدته التجارة على اإلنترنت بسبب 
على  المستهلك  التام وعدم قدرة  اإلقفال 

للحصول  مكان  أي  إل��ى  وال��ذه��اب  التنقل 
على طلبه. لذلك بهدف حماية هذا القطاع 
يجب وضع قوانين تنظمة بطريقة تحفظ 
التاجر وتضمن حقوق المستهلك،  حقوق 

وأن تفرض عليه ضرائب لصالح الدولة. 

تسهيالت الدفع بسبب الضوابط 
المالية

ل��ك��ن عملية ال���ش���راء ال��ي��وم ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت 
تصطدم بموضوع شديد األهمية، وهو سعر 
صرف ال��دوالر في السوق اللبنانية حيث تم 
اإلنترنت  عبر  للشراء  معينة  سقوف  تحديد 
منعًا ألي عملية تهريب لألموال أو غيرها من 
اإلج��راءات من قبل الجهات المعنية بالوضع 
ال��م��ال��ي وال��م��ص��رف��ي. تعتبر زغ��ي��ب أن "ه��ذه 
طريقة  تصبح  أن  حتمت  المالية  اإلج���راءات 
الدفع عند استالم الطلبية هي األكثر رواجًا 
بإمكانك أن تطلب ما  لبنان، حيث بات  في 
مكان  أي  إلى  اإلنترنت، ويصلك  عبر  تريده 
في لبنان، والدفع مباشرة بالعملية اللبنانية 

أو بالدوالر". 

التاجر هو المستفيد األول 
التحتية  ال��ب��ن��ى  م���وض���ع  إغ���ف���ال  ي��م��ك��ن  ال 
ال��خ��اص��ة ب��اإلن��ت��رن��ت ف��ي ل��ب��ن��ان ع��ن م��وض��وع 
ال��ت��س��وق اإلل��ك��ت��رون��ي. ف���أرض اإلن��ت��رن��ت في 
ل��ب��ن��ان ل��ي��س��ت ع��ل��ى أك���م���ل وج�����ه، ل��ك��ن��ه��ا ال 
ألنها  الرقمي  التسوق  عملية  ح��ص��ول  تمنع 
ال ت��ت��ط��ل��ب س���رع���ة ك���ب���ي���رة م����ن اإلن���ت���رن���ت، 
السوق بشكل سريع،  انطلقت هذه  فلذلك 
موجود  أنك  فمجرد  كبير،  بشكل  وانتشرت 
اإلنترنت فأنت هدف لصفحات  على شبكة 
ال���م���ؤس���س���ات ال���ت���ي ت��الح��ق��ك ك���ي ت��ق��ع في 
ال��ج��ذب  أدوات  ك���ل  م��س��ت��خ��دم��ة  ش��ب��ك��ت��ه��ا 
والترويج. ككل شيء جديد، هناك ايجابياته 
وس��ل��ب��ي��ات��ه، ل��ك��ن اي��ج��اب��ي��ات ال��ت��س��وق على 
اإلنترنت أكثر بكثير من سلبياته، خصوصًا 
على صعيد أرب��اح رب العمل. وتشرح زغيب 
أن "عملية البيع على شبكة اإلنترنت خففت 
العمل،  أرب��اب  على  المالية  األعباء  من  كثيرًا 
بعدما تم إغالق البلد ألسابيع وفرض إجراءات 
العاملة  اليد  وقائية، خصوصًا لجهة خفص 
وتقليص المصاريف الشهرية مثل الكهرباء 
وال��ص��ي��ان��ة واإلي����ج����ارات، ك��ذل��ك ق��ل��ل��ت حجم 
الضرائب على صاحب المتجر".  وتعتبر أيضًا 

أن "المهمة األصعب التي باتت أمام صاحب 
ال��ش��رك��ة ه���ي ك��ي��ف��ي��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��س��وي��ق 
ب��ض��ائ��ع��ه ع���ل���ى اإلن����ت����رن����ت، ف��ع��م��ل��ي��ة ع���رض 
المنصة اإللكترونية من دون  بضائعك على 
التسويق ل��ه��ا، ك��أن��ك وض��ع��ت م��ا ت��ري��د بيعه 
عليه، فلذلك ال  الستارة  في غرفة وأسدلت 
يجب  ب��ل  فقط،  البضاعة  تعرض  أن  يكفي 
أن تواكبها عملية تسويقية بعد ان تشتري 
 )domaine name( رسميًا اسما لشركتك
يصبح  ك���ي  اإلن��ت��رن��ت  ع��ل��ى   Hosting �����وال
لها م��وق��ع رس��م��ي، إض��اف��ة إل��ى وض��ع تطبيق 
عليه  المستهلك  يدخل  ك��ي  الشركة  باسم 
 google إلى  اضافة  بضاعتك،  ليستعرض 
add ، كل هذه الخطوات يجب أن تسبق أي 
أدواتها  تشكل  ألنها  فعلية  تسويق  عملية 

التنفيذية الفعلية". 

تسويق رقمي بكلفة أقل 
في موضوع المنافسة، ال شك أن الشركات 
أزم��ة  قبل  البيع  بعملية  مسبقًا  ب���دأت  ال��ت��ي 
كورونا هي األق��وى ألنها وجدت على منصة 
اإلن��ت��رن��ت م��ن ق��ب��ل واك��ت��س��ب��ت ح��ج��م��ًا كبيرًا 
م���ن ال��م��ت��اب��ع��ي��ن وب����ات ال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا أك��ب��ر. 
ت���رى زغ��ي��ب ان "ال��ش��رك��ة ال��م��وج��ودة لديها 

على  وال��ت��س��وي��ق  المنافسة  على  أك��ب��ر  ق���درة 
اإلنترنت، في السابق كنا ندفع $5 على سعر 
او  ليرة لنسوق على فايسبوك  صرف 1500 
إنستغرام، لكن اليوم لم يعد بمقدور الشركة 
الصغيرة ان تقوم بال�Boost في ظل السقف 
البطاقات المصرفية  المالي الذي حدد على 
وت���ح���دي���دًا ت��ل��ك ال��م��خ��ص��ص��ة الس��ت��خ��دام��ه��ا 
ال��ن��ق��ط��ة تعتبر ربحًا  ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت، وه����ذه 
ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��ي ل��دي��ه��ا ح��س��اب��ات مصرفية 
 ،online خارج لبنان وقادرة على التسويق
أو لديها ف��روع في الخارج ق��ادرة على القيام 

بهذه المهمة".  
أغلقت  كبرى  "هناك شركات  أن  وتوضح 
م��ح��ال��ه��ا، وان��ت��ق��ل��ت إل���ى ع��ال��م ال��ت��س��وي��ق على 
اإلنترنت، حيث بإمكانك أن تسوق لبضائعك 
بمبالغ بسيطة وأن تستهدف من تريد بشكل 
مدروس أكبر ونتيجة مضمونة أكثر، وتعتبر 
التسويق  أرخ��ص طرق  الرقمي من  التسويق 
اليوم  األكبر  العائق  يبقى  لكن  العالم".  في 
ال��ذي وض��ع على بطاقات  المالي  هو السقف 
الدفع  المسبقة  البطاقات  وسحب  اإلنترنت 
كليًا من السوق، وال يبدو أن هناك ح��اًل في 
االقتصادية  األزم���ة  ظ��ل  ف��ي  العاجل  القريب 

والمالية التي يتخبط بها لبنان. 

E-COMMERCE باتت ضرورة يف زمن كورونا 
والشركات الكبرى والصغرى تتهافت لحجز مكانها على شبكة اإلنترنت

1
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My Trolley  تؤّمن حاجاتك 
بأسعار مخفضة ويف أسرع وقت ممكن 

ال���ق���ي���ام  م���ول���ج���ة   My Trolley ش����رك����ة 
ب���خ���دم���ات ت��س��ل��ي��م ال���ب���ض���ائ���ع وال��م��ن��ت��ج��ات 
تطبيق  عبر  المستهلكين  ال��ى  ال��ب��اع��ة  م��ن 
 .)My Trolley-online delivery(
ال��ك��ت��رون��ي��ة تعتمد على  ه��ي س��وب��رم��ارك��ت 
وعلى  الدليفري.  بخدمة  للقيام  االن��ت��رن��ت 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك ان ي���ق���وم ب��ت��ن��زي��ل ال��ت��ط��ب��ي��ق 
كل  واي��ج��اد  البحث  خاللها  م��ن  ويستطيع 

ما هو بحاجة اليه، فيختار مشترياته تمامًا 
وكأنه داخل السوبرماركت. بعد ذلك تصل 
حرية  وللمستهلك  المنزل  الى  المشتريات 
 cash, card �الدفع اما نقدا او من طريق ال

 .on delivery or online payment
 My Trolley يفضل المستهلك اختيار
ألن������ه ي���س���ت���ط���ي���ع ال����ح����ص����ول ع���ل���ى اس���ع���ار 
مخفضة وبوقت اسرع. كما يمكنه تحديد 

ي��ري��ده الس��ت��الم مشترياته.  ال���ذي  ال��وق��ت 
ي��ت��اب��ع    My Trolley ع��م��ل  ف���ري���ق  ان 
ع��م��ل��ي��ة ال����ش����راء، وي���ت���أك���د م���ن أن ال��زب��ائ��ن 
راض�����ون ع���ن ال��خ��دم��ة. وس��ي��ك��ون للشركة 

عروضات متنوعة خاصة بعيد الميالد. 
الشركة على  ف��ت��رة ك��ورون��ا عملت  خ��الل 
تعقيم يومي لمكان عملياتها. كما عقمت 

البضائع بالتعاون مع شركة مختصة.

Kiddos الوجهة املثالية 
للتسوق عبر اإلنترنت لألمهات واألطفال

واشتر  تسّوق  األطفال،  عالم  إنه   Kiddos
للتسوق  المثالية  الوجهة   ،Kiddos على 
من جميع  واألطفال  لألمهات  اإلنترنت  عبر 
األعمار. تم إنشاء Kiddos في زمن كورونا، 
وه����ي واح������دة م���ن م��ج��م��وع��ة "م���ي���غ ه��ول��دن��غ 
ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  ت��م��ل��ك   ال��ت��ي  ش.م.ل." 
اس���ت���ث���م���ار  ب���م���ج���ال  ال���م���خ���ت���ص���ة   VIVAD
االعالنية،  اللوحات  وبيع  وتركيب  وتأجير 
بمجال  المعنية   BYTESINVEST LTDو
المشغولين،  اآلب���اء  أج��ل  م��ن  التكنولوجيا، 
ب����ه����دف ت���ط���وي���ر أف����ض����ل س������وق ل���ألط���ف���ال 
واألم���ه���ات ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت ف��ي ل��ب��ن��ان وق��ري��ًب��ا 
 Kiddos ل��ي��ك��ون ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة.. ت��ه��دف
بكبسة  حصرية  تسوق  تجربة  تقديم  ال��ى 
زر واحدة، مع أفضل تشكيلة من العالمات 

التجارية الشهيرة العالمية والمحلية. 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى أي ش���يء م��ن مالبس  يمكنك 
ال���رّض���ع واألط����ف����ال، واألح����ذي����ة، واألل���ع���اب، 
ومقاعد  األطفال،  وعربات  واإلكسسوارات، 
وم��ن��ت��ج��ات  ال��م��ن��زل��ي��ة،  واألدوات  ال���س���ي���ارة، 
ال��ك��ث��ي��ر  وغ����ي����ره����ا  ال����ص����ل����ة،  األم�����وم�����ة ذات 
ل��ح��دي��ث��ي ال�������والدة واألط����ف����ال األك���ب���ر س��ًن��ا 
على   Kiddos موقع  تجد  قد  والمراهقين. 

 ،www.kiddos-world.com اإلنترنت 
 Kiddos ت��ط��ب��ي��ق  ت��ح��م��ي��ل  خ�����الل  م����ن  أو 
 Tablet���على هاتفك المحمول وال World
وGoogle play وApp Store. في زمن 
ك����ورون����ا، ج��م��ي��ع م��وظ��ف��ي ال��ش��رك��ة ال��ت��زم��وا 
ب��ح��س��ب ت���وص���ي���ات وزارة  ال���ت���ام���ة  ال���وق���اي���ة 
الصحة. Kiddos تعتمد تأمين المشتريات 
ع��ب��ر االن��ت��رن��ت ف��ق��ط وت��ع��م��ل ع��ل��ى إي��ص��ال 
اللبنانية.  ال��م��ن��اط��ق  جميع  ال���ى  ال��ط��ل��ب��ي��ات 
لجميع  الشركة  تقدم  االعياد  مناسبة  وفي 
الزبائن حسم 20% )لمرة واحدة فقط( على 
المشتريات لغاية 23 كانون األول 2020 من 
 "promo code"KIDDOS20 "خالل وضع
وت������وص������ي������ل م�����ج�����ان�����ي ل����ل����ط����ل����ب����ات ال����ت����ي 
ل.ل.  ال������������������������600,000  ق���ي���م���ت���ه���ا  ت������ف������وق 
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مؤسسة أنطوان حكيم للمجوهرات هي 
مثل  العالمية  الوكاالت  من  لعدد  عميلة 
 ،"Marco Bicego "تيفاني اند كو" و"
التصاميم  كل  ُيصّنع  مشغل  إلى  إضافة 

الخاصة. 
أي  مكررة،  غير  بأنها  مجوهراتنا  وتتميز 
ال ي��ت��م تصنيع اك��ث��ر م��ن ق��ط��ع��ة واح���دة 
للتصميم التي تشتريها السيدة. ويقوم 
عدد من المصممين التابعين للمؤسسة 
ب����وض����ع أج����م����ل ال���ت���ص���ام���ي���م ف�����ي ل��ب��ن��ان 
في  تنفيذها  ويتم  وسويسرا،  وإيطاليا 

المركز األساسي في لبنان.
 ي��م��ك��ن زي����ارة ص���االت ع���رض م��ج��وه��رات 
أن�����ط�����وان ح��ك��ي��م ف����ي األش����رف����ي����ة، وف���ي 
الضبية.   ABC ����ال وف���ي  ب���ي���روت،  وس���ط 
والتزمت المؤسسة قرارات اإلقفال التام 
بسبب كورونا، وفتحت اليوم أبوابها بعد 
ت��رم��ي��م ص��ال��ة ال��ع��رض ف��ي وس���ط ب��ي��روت 
ال���ت���ي ت���ض���ررت ب��س��ب��ب ان���ف���ج���ار ال��م��رف��أ، 
وه����ي م��ل��ت��زم��ة ك���ل م��ع��اي��ي��ر ال���وق���اي���ة من 
إلزامية وضع الكمامات داخل  كورونا مع 
من  كغيرها  المؤسسة  وعملت  ال��م��ح��ال. 
الزبائن  طلبات  تأمين  على  المؤسسات 
ع��ب��ر ال��ه��ات��ف وع��ب��ر ت��ط��ب��ي��ق ال��وات��س��اب، 

المؤسسة  م��ن تصاميم  ج��زء  وس��ُي��ع��رض 
 .ABC�على منصة ال

ع��ب��ر  ت�����ؤّم�����ن  ال���م���ؤس���س���ة أن  وب����إم����ك����ان 
ح��س��اب��ت��ه��ا ع��ل��ى ان��س��ت��غ��رام وف��اي��س��ب��وك 
ال��ط��ل��ب��ات إل����ى خ�����ارج ل��ب��ن��ان ع��ب��ر خ��دم��ة 
ال���دل���ي���ف���ري وع���ل���ى األراض�������ي ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 

أن��ط��وان حكيم على  م��ج��وه��رات  وت��ع��م��ل 
تطوير موقعها اإللكتروني كي يتماشى 

مع عملية البيع على اإلنترنت. 
ف����ي ف���ت���رة األع����ي����اد وف�����ي ظ����ل األوض������اع 
الصعبة، تسعى مجوهرات أنطوان حكيم 
ال���ى ت��ق��دي��م األف��ض��ل ل��زب��ون��ه��ا وب��أن��س��ب 

األس���ع���ار، وه���ي أط��ل��ق��ت م��ؤخ��رًا مجموعة 
 Windows of  " ب���ي���روت"  "ش��ب��اب��ي��ك 
التي سيعود  المجوهرات  على   "Beirut
 Windows for Beirut"�������������ل ري���ع���ه���ا 
ول�"Live love beirut" بهدف مساعدة 

اللبنانيين. 

#TheCassinaPerspective
Sengu Sofa and Sengu low tables designed by Patricia Urquiola

Doron Hotel small armchairs designed by Charlotte Perriand
cassina.com

Kaslik - Avenue Du Port - Centre Wakim  - Tel. 09 916 216 
Beyrouth - Achrafieh - Centre Sofil - Tel. 01 337 030
www intermeubledesign.com

"INTERMEUBLE DESIGN" رائدة يف املفروشات 
األوروبية واإليطالية يف الشرق األوسط

من  ج����زء   "INTERMEUBLE DESIGN"
م��ج��م��وع��ة "ه���ول���ك���وم غ������روب"، وه����ي م���ن أه��م 
الشركات التي تستورد المفروشات اإليطالية 
واألوروب���ي���ة إل��ى لبنان وال��ش��رق األوس���ط منذ 
العام 1979. ولديها وكاالت خاصة لماركات 
 Poltrono"و "Cassina" :أوروبية عدة هي
ال��ش��رك��ة صالة  ل��دى  frau" و"ت��ش��ي��ك��وت��ي". 
ع����رض ف���ي ال��ك��س��ل��ي��ك ت���ع���رض ف��ي��ه��ا معظم 
ال���م���ارك���ات ال���م���س���ت���وردة، وص��ال��ت��ا ع����رض في 
ب���ي���روت ت��ض��ررت��ا ب��س��ب��ب ان��ف��ج��ار ال��م��رف��أ في 
ال��راب��ع م��ن آب، والعمل ج��ار حاليًا على إع��ادة 
ترميمهما، بهدف إفتتاحهما مجددًا في بداية 
لبنان  ف��ي  الشركات  وكسائر  المقبل.  ال��ع��ام 
ال��ذي  ال��ع��ام  الحجر  بسبب  عملها كثيرًا  ت��أث��ر 
والقطاعات،  المؤسسات  جميع  على  ف��رض 
تؤمن  ان  المستطاع  ق���در  ال��ش��رك��ة  وح��اول��ت 
طلبات الزبائن عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
من خالل إرس��ال صور التصاميم إلى الزبون، 

وتأمين طلبه إلى أي مكان في لبنان. 
وال تعتمد الشركة كثيرًا على عملية البيع عبر 
المباشر مع  التعاطي  اإلنترنت، ألنها تفضل 
له بشكل مفهوم  التصاميم  ال��زب��ون وتقديم 
ج����دًا واإلج����اب����ة ع���ن ك���ل أس��ئ��ل��ت��ه. وأط��ل��ق��ت 
ال��ش��رك��ة م��وق��ع��ه��ا االل���ك���ت���رون���ي م���ؤخ���رًا بحلة 
جديدة، قادرة على تقديم أفضل المعلومات 
للزبون عن البضائع والتصاميم التي تقدمها، 
م��ع ش���روح مفصلة ع��ن تصميم االل����وان التي 

يمكن ان يحصل عليها. 
www.intermeubledesign.com

 e-commerce - إعداد: فرج عبجي - إخراج: مي شريم

مجوهرات ANTOINE HAKIM  تنفض الركام 
وتطلق مجموعة "شبابيك بيروت" 


