6

الجمعة  20شباط  2015العدد 2523

PRIVATE SECTOR

أسواق

«الدبدوب المكلف» ...كيوبيد يصيب الـ
خالل سنوات قليلة فقط ،تحول "عيد العشاق" إلى مناسبة
استهالكية باتت كلفتها تزيد عامًا بعد عام على مريديها .فقد
العيد رمزيته ،وابتعد كثيرًا عن معنى الحب والشراكة والشعور
باآلخر وأحاسيسه .أصبحت الهدية هي المعيار في كثير من الحاالت.
في "عالم السوق" اليوم ،أصبح سهم ذلك "المالك الصغير البريء"
(كيوبيد) يصيب الجيوب ال القلوب
كريستي قهوجي
االهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـش ــري ــك أمـ ــر ضـ ــروري
ف ــي ك ــل أيـ ــام ال ـس ـنــة .ف ــي  14شـبــاط
االهتمام خاصًا
من كل عــام يصبح
ّ
واستثنائيًا! يسارع "العشاق" خالل
ال ـف ـتــرة ال ـتــي تـسـبــق ه ــذه املـنــاسـبــة
الـ ــى ش ـ ــراء ال ـه ــداي ــا لـتـقــديـمـهــا الــى
شــركــائـهــم مـتــأثــريــن بـكــل املنتجات
التي تصنع حسب "املــوضــة" والتي
تـكـتـســح األس ـ ـ ــواق ك ــل عـ ــام ب ــأع ــداد
كـبـيــرة ،وهــي بالتالي تــدفــع الناس
الى اإلقبال عليها ودفع ثمنها مهما
كلف األمر.
تـتـنــوع املـنـتـجــات املـخـصـصــة لهذه
املـنــاسـبــة مــن ع ــام ال ــى آخ ــر ويرتفع
سعرها بحسب العرض والطلب في
األس ــواق ،ويقوم التجار والشركات
بحمالت إعالمية وإعالنية لتجييش

نعيش اليوم في مجتمع تقوم
أيديولوجيته على فكرة الرأسمالية
االستهالكية بامتياز
ال ـنــاس ل ـشــراء تـلــك املـنـتـجــات طــوال
الفترة التي تسبق ّ عيد "فالنتاين"
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر وم ـك ــث ــف ،األم ـ ــر ال ــذي
يجعل اإلنسان يتأثر بهذه الحمالت
وي ـحــولــه إل ــى أداة ل ـش ــراء ال ـهــدايــا،
رغمًا عنه ،أحيانا كثيرة.

استهالك أكثر
ي ـ ـ ــؤدي هـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر الـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة فــي
االستهالك ( ،)surconsommationكما
يؤثر على وضع املواطن االقتصادي
بشكل سلبي ،وخاصة بعد أن يكون
قـ ــد تـ ــم اب ـ ـ ـتـ ـ ــزازه ب ـس ـب ــب ال ـح ـم ــات
اإلع ــان ـي ــة املـكـثـفــة واشـ ـت ــرى هــدايــا
مــن املمكن أن تـكــون أسـعــارهــا فوق

طــاقـتــه ،وق ــد يسعى ال ــى االسـتــدانــة
لتأمينها.
تـ ـب ــدأ أسـ ـع ــار الـ ـه ــداي ــا ف ــي ال ـس ــوق
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة مـ ـ ــن دوالري ـ ـ ـ ـ ـ ــن (ل ـ ـ ـلـ ـ ــوردة
الحمراء) لتبلغ أرقامًا خيالية .منذ
 20عامًا كان املواطن يشتري هدايا
بسيطة ،غالبا ما كانت عبارة عن دب
 Pelucheوباقة ورد ،ومن ثم تطورت
لـتـصــل ال ــى املـنـتـجــات اإللـكـتــرونـيــة
واألفكار الغريبة املبتكرة.
ع ــن هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة ،ت ـق ــول أس ـت ــاذة
مـ ـ ــادة األنـ ـت ــروب ــول ــوجـ ـي ــا فـ ــي كـلـيــة
ال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية نــدى طويل طحشي "إننا
ن ـع ـي ــش ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ـج ـت ـم ــع ت ـق ــوم
أيديولوجيته على فكرة الرأسمالية
االستهالكية بــامـتـيــاز ،وعـلــى مبدأ
إذا لم يكن هناك شراء لهدية معينة
أو ل ـس ـل ـعــة ف ـل ــن ن ـس ـت ـط ـيــع إس ـع ــاد
ال ـشــريــك اآلخـ ـ ــر" .وت ـض ـيــف "ال ـهــدف
األس ــاس ــي ل ـلــرجــل ال ــرأس ـم ــال ــي في
ن ـظــام ك ـهــذا هــو الــربــح املـ ــادي وفـقــا
ملـبــدأ ال ـعــرض وال ـط ـلــب ،ولـكــن ليس
العرض البسيط وإنما التوجه الى
سياسة الزيادة في االستهالك حتى
الــوصــول الــى شــراء مــا هــو أبعد من
الكماليات ،وعيد العشاق بات هكذا.
إن هذه العملية بحاجة الى تسويق
كـبـيــر إلن ـجــاح ـهــا ك ــي تـسـتـطـيــع أن
ت ـخ ـل ــق ل ـ ــدى ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي الوع ـي ـه ــم
تحفيزًا كي يشتروا منتجات ضمن
رمــزيــة معينة وه ــي الـعـيــد .اإلع ــام
واإلع ـ ــان هـمــا وراء ه ــذه الـظــاهــرة،
إذ إنهما األداة التي من خاللها يتم
تسويق منتجات هذا العيد وإال فإن
ال ــزي ــادة فــي االس ـت ـهــاك لــن تحصل
ول ــن ي ــرب ــح الــرأس ـمــال ـيــون م ــن هــذه
العملية".

التطور التاريخي
عيد الـعـشــاق امل ـعــروف بـ"فالنتاين"
هـ ــو ع ـي ــد م ــدن ــي ل ـي ــس لـ ــه أي بـعــد

الدب
الـPeluche
الهدية
االولى في
الفالنتاين

دي ـنــي كـمــا قــد يـظــن الـبـعــض .تعود
ق ـ ـص ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـصّـ ـ ـ ـ َـري اإلغ ـ ــري ـ ــق
وال ــروم ــان الـلــذيــن أث ــرا بشكل كبير
ف ــي ب ــداي ــة الــديــانــة املـسـيـحـيــة ،وقــد
اضـ ـط ــرت ال ـك ـن ـي ـســة الـ ــى االح ـت ـفــاظ
بـبـعــض الـ ـع ــادات الــوث ـن ـيــة م ــن تلك
الـحـضــارتــن .عـنــد اإلغ ــري ــق ،تعتبر
الفترة املمتدة من  22كانون الثاني

حتى  20شباط فترة  Gamelionأي
الـ ـت ــزاوج ع ـنــدمــا تـ ــزوج اإللـ ــه زوس
بشقيقته اإللـهــة هـيــرا ،وكــانــت تقام
في هذه الفترة أعراس كثيرة.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـن ــد الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان ،فـ ـ ـك ـ ــان ع ـي ـدًا
للخصوبة أطلق عليه اسم "لوتركال"
يحتفل بــه بــن  13و 15شباط وهو
إله شفيع للرعاة ويعتبر بأنه يكثر

لهم مــن نسلهم حيث كــانــت الـعــادة
ت ـق ـت ـضــي ق ـت ــل ح ـم ــل ولـ ـب ــس ج ـلــده
والركض به وملس الفتيات به طلبًا
للخصوبة.
ل ــم تـسـتـطــع الـكـنـيـســة الـكــاثــولـيـكـيــة
حذف الكثير من العادات التقليدية
الــوثـنـيــة وخــاصــة تـلــك الـتــي تتعلق
بــالـخـصــوبــة ،وبـقــي شـهــر شـبــاط له

أحداث وصور
باخرتا الطاقة التركيتان تعمالن رغم العواصف

بطاقة متعددة العمالت من "االعتماد المصرفي"
بعد خدمة الدفع من خالل  stickersامللصقة على الخليوي ،ها هو
بنك "االعتماد املصرفي" يقدم ابتكارًا ثوريًا جديدًا هو االول من نوعه
في املنطقة" :البطاقة املسبقة الدفع املتعددة العمالت" ،التي أوجد
املصرف من خاللها ،الحل األمثل لتقليص خسائر الزبون الناتجة
من كل عملية شراء بغير الدوالر .والبطاقة تحرر املسافرين من اعباء
الصرافة وتحميهم من تقلبات اسعار الصرف اضافة الى تزويدهم
بأحدث معايير االمن والسالمة من خالل تقنيات الرقاقة االلكترونية
 ،Pin on Chipو Pay Passوخدمة  .smsوتتميز هذه البطاقة التي
اطلقت بالتعاون مع شركة ماستركارد العاملية ،ومصرف csc
بقدرتها على احتواء 4
عمالت مختلفة يختارها
العميل من اصل  7عمالت
هي الدوالر االميركي ،اليورو،
الجنيه االسترليني ،الدوالر
الكندي ،الدرهم االماراتي،
الدينار الكويتي ،والريال
السعودي .وفي الوقت عينه
تتيح هذه البطاقة امكانية
استخدامها.

مبادرة انسانية لعائلة بيت الحنان
أطلقت شركة  The Network Communication Groupمبادرة تهدف إلى
ُ
زرع الفرحة في قلوب أفراد عائلة جمعية بيت الحنان التي تعنى بأطفال
ومسنني ذوي احتياجات خاصة .وقام فريق عمل الشركات األربع التابعة
للشركة األم AGA ADK، Pencell PR & Events،Equation Media ،و،Wetpaint
ّ
التبرعات املالية وغير املالية التي من شأنها
بحملة داخل مكاتبها لجمع
تلبية بعض حاجات املقيمني في بيت الحنان على مدى شهرين كاملني.
وعند انتهاء الحملة قام فريق عمل شركة The Network Communication
 Groupبزيارة بيت الحنان ،حاملني التبرعات التي جمعوها ،واحتفلوا مع
حوالى  50شخصًا من بيت الحنان حول مائدة غداء.

ّ
أعلنت شركة "كارپاورشيب" التركية أن باخرتيها "فاطمة
بشكل طبيعي
غول سلطان" و"أورهان بيه" تعمالن
ٍ
ٍ
وتنتجان بطاقة قصوى من أجل تأمني احتياجات شركة
ّ
القوية التي تضرب
"كهرباء لبنان" بالرغم من العاصفة
لبنان عمومًا وشواطئه خصوصًا.
ولفتت الى أنه ،ومن أجل حماية الشبكة اللبنانية ،تم
تطبيق معايير السالمة في الذوق لفترة وجيزة ،ما أدى
الى توقف إنتاج "فاطمة غول سلطان" ملدة قصيرة جدًا،
سرعان ما عاودت بعدها اإلنتاج .في الوقت عينه ،تابعت
ّ
باخرة "أورهان بيه" في ّ
بشكل طبيعي.
الجية إنتاج الطاقة
ٍ
ٍ

