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بيع أكثر من  100سيارة خالل  4أيام

معرض «موتور شو» للسيارات ترجمة ألفكار شبابية

• ناصر الغضوري

كتب خالد احلماد:
اكد نا�رص الغ�ضوري مدير معر�ض
موتور �شو اك�بر معر�ض معتمد
لل�سيارات امل�ستعملة واالول من
نوعه يف الكويت مب�شاركة وكاالت
ال�سيارات  -مكاتب ال�سيارات -
الأفراد � -رشكات التمويل  -البنوك
 �رشكات الفح�ص الفني  -املرور �رشكات الت�أمني � -رشكات قطعالغيار � -رشكات الزينة وغ�سيل
ال�سيارات � -رشكات االط��ارات،
تاريخ املعر�ض �سيتمكن العميل
من اجن��از املعاملة ب�شكل كامل
مبا�رشة اثناء املعر�ض وحتويل
ال�سيارات با�سمه يف املعر�ض من
خالل مكتب ممثل االدارة العامة
للمرور امل��ت��واج��د يف م��ا يدعم
ال�سعي النهاء عملية ال�رشاء يف
نف�س اليوم وتوفري الوقت واجلهد
لل�رشكة والعمالء.
وهو املعر�ض الرئي�سي لن�شاط
ال�رشكة ويت�ضمن املعر�ض �صالة
عر�ض خا�صة لل�سيارات اجلديدة
ل��ل��ت���أج�ير الت�شغيلي متنوعة
املاركات واالحجام ،باال�ضافة
الى معار�ض ال�سيارات امل�ستعملة
املنت�رشة يف الكويت يف كل من
املناطق ،الري � -أ�سواق القرين
 املهبولة  -االحمدي ،وميكنالتوا�صل مع ال�رشكة ومتابعة
العرو�ض اليومية من خالل عدة
قنوات ان�شئت خلدمة العمالء.
�أ���ض��اف ال��غ�����ض��وري ان ت�أمني
ال�سيارات ال�شامل يتم خالله

• إقبال كبير على املعرض

تعوي�ض امل�شرتك قيمة اخل�سائر
التي تن�ش�أ عن الهالك �أو التلف
الكلي او اجل��زئ��ي ال��ذي ي�صيب
املركبة امل�ؤمن عليها وملحقاتها
وقطع غيارها الناجت عن االخطار
املختلفة ،و�أك���د الغ�ضوري ان
املعر�ض هو االول من نوعه يف
الكويت حيث يوفر كافة عمليات
بيع ال�سيارات يف مكان واحد
ووزارة الداخلية ممثلة يف االدارة
العامة للمرور م��وج��ودة داخل
املعر�ض لتحويل دفرت ال�سيارة يف
احلال ،بالإ�ضافة ل�رشكة للفح�ص
الفني والفح�ص ال�شامل داخل
املعر�ض باال�ضافة الى الوكاالت
وال�رشكات اتاحت الفر�ص للجميع
للم�شاركة يف املعر�ض باال�ضافة
ال��ى البنوك و��شرك��ات التمويل
و��شرك��ات ال��ت���أم�ين ،باال�ضافة
ال��ى �رشكات الزينة ،ف�ضال عن

املطاعم والكافيهات وجو منا�سب
للعمالء م��ن  9/12حتى 9/15
ينتهي اليوم.
وذك��ر �أن املبيعات فاقت 100
�سيارة مباعة داخ���ل املعر�ض
م�شريا ال��ى ان الفكرة ت�أ�س�ست
على �أف��ك��ار �شبابية رغ��م اعتذار
البع�ض اال انهم ندموا على عدم
م�شاركتهم.
اخلطة القادمة معر�ض للمركبات
البحرية والدراجات النارية ،نحن
يف الكويت �سنناف�س املعار�ض
العاملية والفكرة نالت اعجاب
اجلميع ،وه��ن��اك ر�ضا كامل من
ال����شرك��ات امل�����ش��ارك��ة و�سيكون
املعر�ض القادم بداية ابريل 2019
نظرا للظروف املناخية ولفت
الغ�ضوري ال��ى ان عبدالرحمن
ال�ساجد و�صالح العنزي كانوا معي
يف الفكرة من البداية للنهاية.

(تصوير :فؤاد الشيخ)
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