الجمعة  20شباط  2015العدد 2523

PRIVATE SECTOR

7

ــجيوب ال القلوب
أبرز هدايا
هذا الموسم
من أبرز الهدايا التي
بيعت هذا الموسم،
بحسب مديرة
التجزئة في محال
 Hallmarkللهدايا
نهاد خوري ،وسادات
تحتوي على
مكبرات للصوت
يمكن للشريك أن
يسمع بواسطتها
أغاني الحب ،إضافة
الى وسادات أخرى
تحتوي على
مسجالت يمكن
للشخص أن يسجل
صوته عليها
ويسمعها لحبيبته.
ومن أبرز الهدايا
التي اشتهرت خالل
هذه الفترة أيضًا
كانت فكرة الباندا والـ
 Pantoufleالذي
يمكن أن يتصل
بالكمبيوتر من خالل
 USBليعطي دفئًا.
رم ــزي ــة خــاصــة ف ــي الـكـنـيـســة .ولـكــن
سـنــة  494أل ـغــى ال ـبــابــا غاليليوس
األول آخر احتفال وثني في كنيسة
الـلــوتــركــال واسـتـبــدلــه بعيد دخــول
الـ ـسـ ـي ــد املـ ـسـ ـي ــح ال ـ ـ ــى الـ ـهـ ـيـ ـك ــل فــي
 2ش ـ ـبـ ــاط .ل ـك ــن ب ـع ــد فـ ـت ــرة طــوي ـلــة
وبسبب سقوط الكثير من املدافعني
عن الكنيسة يحملون اسم فالنتاين،

قــررت األخـيــرة أن تخصص لهم 14
شباط لتكريمهم .بــن هــؤالء الذين
يحملون اســم فالنتاين ،كــان هناك
"شهيد" مــدفــون فــي بريطانيا التي
كانت تحتفل بعيد ت ــزاوج الطيور.
وبعد تداخل األعياد ،ألغت الكنيسة
األعياد الخاصة بعيد الحب وأزالت
مــدفــن ال ـقــديــس فــالـنـتــايــن ،معتبرة

أنها غير معنية بعيد الحب.

مكونات إنجاح الفكرة
إلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــرة االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
ل ـع ـيــد الـ ـعـ ـش ــاق ،ال ب ــد م ــن تـضــافــر
ث ــاث تـقـنـيــات أســاسـيــة ه ــي :الــدعــم
اإلعالمي ،املقاربة النفسية والهدف
االقتصادي .وفي هذا اإلطار توضح

طحشي "أن هــذه التقنيات ستؤدي
بــالــزبــائــن ال ــى االس ـت ـهــاك ،وم ــن ثم
الى الزيادة في االستهالك .فوسائل
اإلعــام في أيامنا ممسوكة من قبل
رجـ ــال أع ـم ــال رأس ـمــال ـيــن يـقــومــون
باملستحيل للترويج ملنتجاتهم من
خاللها ويزرعون في الوعي املتلقني
معلومات تبدو لألخيرين طبيعية
وصـحـيـحــة عــن املـنـتـجــات ،تدفعهم
إلى اإلقبال على شراء منتجات عيد
العشاق أو غيره من األعياد".
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،تـتـكــون املـقــاربــة
الـنـفـسـيــة ،بـحـســب طـحـشــي ،مــن 10
نقاط؛ أبرزها:
ال ـش ـعــور بـعـقــدة ال ــذن ــب ،ح ــن يــأتــي
الـعـيــد ويـشـعــر امل ــرء بــالــذنــب إذا لم
ي ـش ـتــر ه ــداي ــا ال ـع ـي ــد ل ـح ـب ـي ـبــه ،أي
أنــه لــم يقم بواجبه تجاهه فــي هذه
املناسبة التي أصبحت واجبًا مهمًا
في املجتمع .أضف الى ذلك الشعور
بــالــدون ـيــة ع ـنــدمــا يـشـعــر الـشـخــص
بــأنــه ال يستطيع أن يـشـتــري هدية

إلنجاح الفكرة االستهالكية لعيد
العشاق ال بد من تضافر ثالث
تقنيات :الدعم اإلعالمي المقاربة
النفسية والهدف االقتصادي

بــالــذنــب أو بالدونية وإنـمــا يخجل
م ــن ع ــدم م ـجــاراتــه لـلـعـيــد .وشـعــور
اإلهــداء من أجل الحصول على حب
الـشــريــك اآلخ ــر ،أي أنــه يـقــوم بشراء
حب الشريك اآلخر.
م ــوض ــوع االس ـت ـغــال ال ــذي ت ـقــوم به
وسائل اإلعالم من خالل غسل الدماغ
عبر إقناع املتلقي بــأن املناسبة هي
عيد يجب أن تشترى فيه الهدايا وال
يمكن أن تخرج من إطاره.
الـشـعــور بــاإلحـبــاط حيث إن الشعب
يعيش في مرحلة كبيرة من اإلحباط
نـتـيـجــة الـ ـح ــروب والـ ـخ ــوف والـبـيـئــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وه ـ ــي ت ـ ــؤدي ال ـ ــى أن
يصبح الـشـخــص  shopaholicأي أن
ي ـش ـتــري بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة ،م ــا يجعل
عيد العشاق العبًا أساسيًا في ذلك.
أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن املـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ل ـل ـم ــوض ــوع ،ف ـتــوضــح ط ـح ـشــي "أن ــه
ي ـص ــار ك ــل س ـنــة الـ ــى إعـ ـ ــادة بــرمـجــة
الشخص في عيد العشاق كي يشتري
هدايا باملناسبة ويدفع ثمنًا باهظًا،
ل ــذل ــك دخـ ــل ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي في
لعبة إنـهــاء موضة املنتج املبرمجة،
أي أنــه يتم إنتاج سلع بشكل كثيف
وتذهب موضتها في السنة التالية،
وف ــي كــل سـنــة وع ــن قـصــد يعرضون
في األسواق مواضيع جديدة تنتهي
موضتها في السنة التالية".

ارتفاع األسعار
لـحـبـيـبــه ،فــي الــوقــت ال ــذي ي ـقــوم به
آخـ ــرون بــالـعـمــل نـفـســه فــي مجتمع
اس ـت ـه ــاك ــي .ويـ ـ ــؤدي هـ ــذا ال ـش ـعــور
الـ ـ ــى قـ ـي ــام الـ ـشـ ـخ ــص ب ــاالسـ ـت ــدان ــة
لشراء الهدايا ،غير محتسب لقيمة
امل ــال ال ــذي اش ـتــراه بسبب برمجته
على أســاس أن الهدية أهــم من املال
ال ـ ـ ــذي ي ــدف ـع ــه فـ ــي املـ ـق ــاب ــل .ش ـعــور
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـ ـ ــذي ي ـس ـم ــح لـعـيــد
الـعـشــاق ب ــأن يـضــع الـشـخــص تحت
البذخ الالواعي ،وبالتالي نعود الى
مــوضــوع زيـ ــادة االس ـت ـهــاك واألم ــر
الــذي يــؤدي به الــى عــدم الـســؤال عن
سـعــر املـنـتــج وإمـكــانـيــة ش ــراء أغلى
ً
منتج إلرضــاء نفسه أوال بأنه يقدم
األغلى لحبيبه أي إهــداء قيمته الى
ال ـشــريــك اآلخـ ـ ــر .ك ـمــا يــدخــل الـقـمــع
ال ـج ـن ـســي ف ــي هـ ــذه ال ـن ـق ــاط بسبب
عيشنا في مجتمع محافظ إلى حد
مــا يــدفــع إل ــى الـتـعـبـيــر عــن املـشــاعــر
عـبــر تـقــديــم الـهــديــة .شـعــور الخجل
حيث إنــه ال يملك الشخص شعورًا

"غرغور" يطلق مرسيدس مايباخ في لبنان

تطبيق الجيش اللبناني ينال جائزة افضل خدمة حكومية

أطلقت شركة ت .غرغور وأوالده ّ
سيارة مرسيدس  -مايباخ الفئة S
في لبنان ،وهي تمزج بني أوجه الكمال التي تمتاز بها سيارات الفئة
 Sمن مرسيدس-بنز ،واللمسات الحصرية لسيارة مايباخ الفخمة.
ويبلغ طول هذا الطراز البارز من مرسيدس -بنز  5453ملم ،لتصبح
أكبر بـ  20سم في ُ
البعدين كليهما مقارنة بسيارة الفئة  Sالصالون
ّ
ذات قاعدة العجالت الطويلة .ويستفيد الركاب في املقصورة
الخلفية من هذه الزيادة في الحجم ،وأيضًا من التجهيزات األساسية
التي تتضمن مقاعد تنفيذية فخمة على الجانبني كليهما األيسر
واأليمن ،وخصائص مبتكرة لتضخيم الصوت ،وعناصر جمالية في
املقصورة الخلفية
مع إضاءة
محيطة .وتعتبر
مرسيدس-
مايباخ الفئة
 Sأيضًا سيارة
الصالون األكثر
هدوءًا في العالم
ضمن سلسلة
اإلنتاج.

نال تطبيق الجيش اللبناني "الدرع" جائزة أفضل خدمة حكومية عبر
الهاتف املحمول على املستوى العربي في قطاع األمن والسالمة في
ختام فعاليات القمة الحكومية التي عقدت دورتها الثالثة التي أقيمت
في دبي.
ويهدف هذا التطبيق إلى فتح قناة اتصال بني املواطنني والجيش
اللبناني من أجل مكافحة الجريمة بكفاءة عن طريق تسهيل اإلبالغ
عن أي نشاط مشبوه.

الى ذلك ،ارتفعت أسعار الهدايا منذ
 20عامًا تدريجيًا الى أن وصلت الى
أرقـ ــام خـيــالـيــة ،حـيــث ك ــان الـلـبـنــانــي
فــي الـســابــق يـشـتــري بــاقــة ورد ودب
 pelucheالــى أن وصــل بــه األم ــر إلى
شـ ــراء مـنـتـجــات إل ـك ـتــرون ـيــة جــديــدة
خاصة بالعيد تتغير كل سنة.
في هذا اإلطار ،تشير مديرة التجزئة
ف ــي م ـحــال  Hallmarkلـلـهــدايــا نـهــاد
خ ـ ـ ــوري الـ ـ ــى أنـ ـه ــا ب ـع ــد ت ـج ــرب ــة 16
سنة فــي مـجــال الـهــدايــا ،فــإن الــزبــون
ك ــان يـشـتــري ف ــي بـ ــادئ األمـ ــر هــدايــا
بسيطة وأساسية لعيد الحب غالبًا
ما كانت عبارة عن باقة ورد وبطاقة،
ودب peluche ،الى أن أصبح يشتري
مـنـتـجــات أك ـثــر تـعـقـيـدًا وأغ ـلــى ثمنًا
كاإللكترونيات وغيرها.
وتــوضــح خ ــوري أن املـبـيــع فــي فترة
عـيــد ال ـع ـشــاق ل ـهــذا ال ـع ــام ك ــان جـيـدًا
جدًا في محال  Hallmarkالتي شهدت
ارتفاعًا في حجم األعمال ،مقارنة مع
السنوات األخرى.

 155مليون دوالر أرباح "العربية"
حققت شركة "العربية للطيران" أرباحًا بقيمة  566مليون درهم
عام ( 2014حوالى  155مليون دوالر) ،بزيادة نسبة  %30مقارنة
بالسنة السابقة والتي بلغت  435مليون درهم .ووصلت إيرادات
الشركة على مدى عام  2014إلى 3.7مليار درهم بنسبة  %17عن
عام  ،2013نتيجة االزدياد في عدد املسافرين .ونقلت الشركة
على منت طائراتها ما يزيد عن  6.8مليون مسافر عام  ،2014ما
يمثل ارتفاعًا بمقدار  %12مقارنة بالعام الذي سبقه.

