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• عبداحملسن بهبهاني وحسني بهبهاني مع السفير األملاني وعدد من احلضور

ستعرض أحدث السيارات الرياضية متعددة االستعماالت

«بهبهاني» تفتتح بالكويت أكبر صالة عرض متكاملة لسيارات
فولكس واغن في العالم

صالة العرض الجديدة تعكس ما تم تحقيقه من تقدم وتطور

• من اليمني :عبداحملسن بهبهاني وأندرو سافاس وحسني بهبهاني وأكيم شايابل وعلي بهبهاني والسفير األملاني كارلفريد بيرغنر وولفغانغ راتز

افتتحت �رشكة بهبهاين لل�سيارات،
املوزع الر�سمي املعتمد ل�سيارات
فولك�س واغن يف الكويت� ،أكرب
�صالة عر�ض متكاملة ل�سيارات
فولك�س واغ��ن يف ال��ع��امل وذلك
يف �إط��ار اال�ستثمار الكبري الذي
خ�ص�صته ملن�ش�آتها بقيمة �إجمالية
ت�صل �إلى  145.6مليون دوالر.
وتعتزم ال�رشكة من خالل �إطالق
���ص��ال��ة ال��ع��ر���ض اال�ستثنائية
اجلديدة يف منطقة ال��ري تقدمي
جتربة غ�ير م�سبوقة لعمالئها
على م�ساحة تغطي  22.134مرت ًا
مربعاً .وال تت�سع ال�صالة اجلديدة
لعر�ض � 45سيارة فح�سب ،بل
ت�ضم �أي�ض ًا �أق�سام ًا ع�رصية متطورة
�إلى جانب ردهة امليزانني التي
ت�رشف على امل�ساحة املخ�ص�صة
لعر�ض ال�سيارات.
و�أُن�شئت �صالة عر�ض فولك�س
واغ���ن امل��ت��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى خم�سة
ط��واب��ق ،ف��وق وحت��ت الأر����ض،
وتت�ضمن م�ساحة رحبة خم�ص�صة
لركن �سيارات العمالء .وو�ضع
يف ال�سطح العلوي لهذه ال�صالة

نظام متطور للطاقة ال�شم�سية
يتيح �إمكانية تخزين الطاقة
املنتجة ال�ستعماالت متنوعة مبا
فيها التربيد والإنارة والكهرباء.
وجت��م��ع امل�����س��اح��ة الداخلية
ال�صغرية بني اجل���دران نا�صعة
ال��ب��ي��ا���ض واخل�����ش��ب الطبيعي
وخطوط الت�صميم الوا�ضحة لتوفر
�أج��واء مريحة ومفتوحة ترحب
بعمالئها.
و���س��ت��ع��ر���ض ال�����ص��ال��ة �أح����دث
ال�����س��ي��ارات الريا�ضية متعددة
اال�ستعماالت من فولك�س واغن
مبا فيها �سيارة طوارق اجلديدة
و�سيارة تريامونت اجلديدة كلي ًا
ب�سبعة مقاعد ب��الإ���ض��اف��ة �إلى
جمموعة من �أ�شهر الطرازات والتي
تت�ضمن غولف وغولف جي تي �أي
وتيغوان وبا�سات.
ويف معر�ض تعليقه على افتتاح
حتدث،
�صالة العر�ض اجلديدة،
ّ
مالك �رشكة بهبهاين لل�سيارات
ع��ل��ي م����راد ب��ه��ب��ه��اين ،ق��ائ�لاً:
«يعك�س افتتاح �صالتنا اجلديدة
م��ا حققناه م��ن تقدم يف تنفيذ

خطتنا اخلا�صة بتو�سيع نطاق
�أعمالنا يف الكويت .ي�شهد ال�سوق
الكويتي تطورات مهمة وال �شك
�أن ا�ستثماراتنا الكبرية هذه لن
ت�ساعدنا فقط يف تعزيز مكانتنا
يف الكويت فح�سب ،بل تعك�س
�أي�ض ًا العالقة املتينة التي جتمع
بني �رشكتنا وفولك�س واغن».
ويف �إط��ار خطتها اال�ستثمارية،
تعتزم �رشكة بهبهاين يف العام
املقبل افتتاح من�ش�أة جديدة
لبيع ���س��ي��ارات فولك�س واغ��ن
وت��ق��دمي خدمة ال�صيانة وقطع
ال��غ��ي��ار ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى مركز
�إ�صالح هياكل ال�سيارات يف منطقة
ال�شويخ .وكانت �رشكة بهبهاين
لل�سيارات قد ح�صلت على جائزة
«ال��و���س��ام ال��ذه��ب��ي» ،م��ن مرتبة
ال����شرف ،املقدمة م��ن ال�رشكة
الأم فولك�س واغن �أيه جي تقدير ًا
للدور اال�ستثنائي ال��ذي تلعبه
ال�رشكة �ضمن ال�شبكة العاملية
للموزعني.
من جانبه ،علّق ،مدير عالمة
فولك�س واغن يف ال�رشق الأو�سط

�أن���درو �سافا�س ،ق��ائ�لاً« :نفخر
ب�أن تكون �رشكة بهبهاين �إحدى
ال�رشكات امل�ستثمرة يف فولك�س
واغن .لقد جنحنا على مر العقود
امل��ا���ض��ي��ة يف ت��وط��ي��د عالقات
ال�رشاكة فيما بيننا وال �شك �أننا
�سنوا�صل تقدمي الدعم لهذه ال�رشكة
خالل ال�سنوات املقبلة� .إن افتتاح
�صالة عر�ض فولك�س واغن الأكرب
من نوعها يف العامل على �أر�ض
الكويت هو دليل على �أننا ن�سري
يف االجتاه ال�صحيح للو�صول �إلى
مكانة ال�صدارة عاملي ًا يف ر�ضا
العمالء واالبتكار».
وتوا�صل �رشكة بهبهاين لل�سيارات
التي ان�ضمت �إل��ى �شبكة موزعي
فولك�س واغن يف ال�رشق الأو�سط
ع��ام  1957حتقيق جناحها يف
ال��ك��وي��ت .وب��اف��ت��ت��اح �صالتها
احل��دي��ث��ة� ،ستتمكن ال�رشكة
دون �أدن��ى �شك من توفري جتربة
ا�ستثنائية للعمالء بالتزامن مع
�سعي العالمة التجارية لزيادة
عدد �صاالتها ومراكز خدمتها يف
البالد.

• من اليمني :ديش بابكي وأندرو سافاس وحسني بهبهاني وأكيم شايابل وعلي بهبهاني والسفير األملاني كارلفريد بيرغنر وعبداحملسن بهبهاني وولفغانغ راتز

• علي بهبهاني وحسني بهبهاني وعبداحملسن بهبهاني يتسلمون هدية تذكارية من أكيم شايابل وأندرو سافاس

• جانب من احلضور

• لقطة للمعرض من اخلارج

