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مصارف

جوائز «المليون ميل» ...من «بيبلوس»

َ
أعلن بنك بيبلوس َ
الفائزين في «حملة املليون ميل» التي نظمها بالشراكة مع
اسمي
ماستركارد ،وذلك خالل حفل أقيم في مقره ،بحضور السيدة نجالء حبيش ،مديرة
اليانصيب الوطني اللبناني ،وكذلك عدد من مديري املصرف وموظفيه.
ُ َ

ـان لم يرغب في الكشف عن اسمه مليون ميل ،أضيفت إلى
وقــد ربحت سميرة زينة وفائز ثـ ٍ
بطاقتيهما بعد استخدامهما بطاقة االئتمان أو الدفع الخاصة بهما من ماستركارد إلجــراء
عمليات شراء ال تقل قيمتها عن  20دوالرًا أميركيًا خالل شهر كانون األول  .2017وسيكون
بــوسـعـهـمــا اس ـت ـب ــدال األم ـي ــال الـتــي
فازا بها بتذاكر سفر إلى أي وجهة
ح ــول ال ـع ــال ــم ،ح ـتــى خ ــال املــواســم
السياحية.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى الـ ـح ــدث ،قـ ــال ج ــورج
ف ـ ــارس ،م ــدي ــر مـنـتـجــات الـبـطــاقــات
امل ـصــرف ـيــة وال ـح ـس ــاب ــات وال ـتــأمــن
املصرفي في مجموعة بنك بيبلوس:
«أص ـ ـبـ ــح بـ ـن ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس ،مـ ــع ه ــذه
الحملة ،أول مصرف في لبنان يمنح
جائزة مليون ميل ،وبذلك يكون قد
رفع برامج مكافآت حاملي البطاقات إلى مستوى جديد كليًا في لبنان» .وأضاف« :هذا يثبت ،من
دون شكّ ،أن شراكة بنك بيبلوس املثمرة مع شركات ذات شهرة عاملية مثل ماستركارد تتيح له
توفير برنامج الوالء األكثر كرمًا في لبنان».

ّ BBAC
يكرم المرأة ...بعروضات خاصة

ً
احتفاال باملرأة وبالتزامن مع اليوم العاملي للمرأة وعيد
األم يخصص مـصــرف ( BBACبـنــك ب ـيــروت والـبــاد
العربية) وللعام الــرابــع على الـتــوالــي عــروضــات خاصة
على باقة متنوعة مــن املنتجات املصرفية ،إضــافــة إلى
املشاركة في نشاطات اجتماعية وقضايا إنسانية تدعم
املرأة وتساهم في تمكينها.
وستتضمن عروض هذا العام التي تمتد طوال شهر آذار
ولغاية  ١٤نيسان  :2018مضاعفة النقاط عند استخدام
ّ
املصممة خصيصًا للمرأة ،االستفادة
"بطاقة دايموند"
من إيداع  ١۰۰دوالر أميركي عند فتح "حساب األم" ألوالدها ،ومن قسيمة شرائية من أبرز مراكز
ّ
شهريني
التسوق في لبنان عند حصولها على "القرض الشخصي" ،كما االستفادة من قسطني
ّ
ّ
تفضيلية عند حصولها على "قــرض األعمال الصغيرة" ٬ومــن دفعة
مجانيني ومعدالت فائدة
شهرية مجانية عند حصولها على برنامج التأمني االدخاري "جنى" للتقاعد أو "نجاح" للتعليم.

رحلة لمشاهدة المونديال...
من بنك «لبنان والخليج»
أعلن بنك «لبنان والخليج» ،بالتعاون مع شركة « »Visaالعاملية ،تقديم عرض جديد إلى عمالئه،
ّ
يخولهم دخــول السحب للفوز برحلة إلــى روسيا ملشاهدة كــأس العالم  2018الصيف املقبل.
املطار ،إقامة ملدة
يتضمن العرض تذاكر طيران ،ذهابًا وعودة ،مع خدمة االستقبال والترحيب في
ً
 5أيام في أرقى الفنادق مع وجبة فطور مجانية ،تنقالت بني الفندق واملالعب ،إضافة إلى بطاقة
فيزا تحتوي على مبلغ  450دوالرًا أميركيًا.
فمع كل عملية شــراء ،يقوم بها العميل حتى  31آذار املقبل ،في كل نقاط البيع داخــل السوق
الحرة ملطار بيروت بقيمة  150دوالرًا أميركيًا ،يدخل تلقائيًا السحب مرة واحــدة ،فيما يمتلك
فرصة مضاعفة حظوظه عند صرفه مبالغ أكبر للفوز بباقات الفيفا لشخصنيِّ ،
تخول مشاهدة
مباريات من مرحلة املجموعات والدور ربع النهائي لكأس العالم.

شركات

فرصة لحضور كأس العالم ...من «أريبا»
أفيديس غيدانيان ،حملة ترويجية
أطلقت شركة «أريـبــا ش.م.ل ،».برعاية وزيــر السياحة
ملناسبة كأس العالم لكرة القدم  ،2018بحضور ممثلني عن ٍّكل من فيزا والسوق ّ
الحرة في
مطار بيروت.
الحملة التي أتت نتيجة للشراكة بني «أريبا» والسوق ّ
الحرة في مطار بيروت ،ال تستهدف فقط
اللبنانيني املسافرين ،بل أيضًا السياح من كافة أنحاء العالم القادمني لزيارة لبنان .إذ أن كل
شخص يحمل بطاقة من فيزا تم إصدارها في أي مكان في العالم ويستخدمها في مطار
بيروت ،سيدخل في السحب ويحصل على
فرصة للفوز.
سيتم اإلعالن عن اسم الرابحني في السحب
الذي سيقام في األسبوع الثاني من نيسان
 ،2018فـيـفــوز ّ
األول بـبــاقــة سـفــر وحـضــور
الجولة السادسة عشرة في سانت بطرسبرغ،
ويـحـصــل ال ـثــانــي عـلــى بـطــاقــة سـفــر أخ ــرى
ّ
تتضمن
ملشاهدة ربع النهائي في موسكو.
كل باقة :رحلة لشخصني إلــى جانب خدمة
ليال ،والنقليات لجميع األماكن املوجودة على
اللقاء واالستقبال في املطار ،إقامة ملدة  5أيامٍ 4 /
الجدول ،باإلضافة إلى بطاقة فيزا مدفوعة مسبقًا بقيمة  450دوالرًا أميركيًا .بعد السحب،
ّ
املصدر للبطاقة بالفائزين على أن يكون عمرهم  16سنة أو أكثر.
ستتصل «أريبا» أو البنك
تعليقًا على هذا الحدث ،قال رمزي الصبوري ،الرئيس التجاري في «أريبا ش.م.ل« :».تفتخر
ّ
مطار بـيــروت ،والتي تلعب دورًا محوريًا في
وتعتز أريبا بشراكتها مع السوق الـحــرة في ّ
تشجيع السياحة اللبنانية وتعزيز االقتصاد املحلي».

قطاع

اإلعالنات التجارية والمستهــ
ٌ
استثمار طويل األمد.
اإلعالن
هو فلسفة تعتمدها
المؤسسات في تكريس
الجهد الفكري والرأس المال
الضروري لخلق الدعاية
المبتكرة والجذابة ،بحيث أن
كل ما يصرف خالل التنفيذ
سيعود إلى المؤسسة على
هيئة أخرى .هيئة الزبون ـ ـ
المستهلك الذي رأى ملصقًا
عمالقًا في الطرقات بألوان
ملفتة أو جملة طريفة
أو بمشاركة عارض/ة أزياء
فاتن/ة ،كذلك يمكن أن
يصادفه كإعالن متلفز ّ
يشارك فيه نجمه المفضل
أو من خالل صفحة
فايسبوكية حائزة على آالف
المتابعين واإلعجابات
تغريد زيناتي
ّ
«اإلعالن هو فن إقناع الناس بإنفاق المال
الذي ال يملكون على شيء ال يحتاجونه»
ويل رودجرز
ّ
تتكون معظم اإلعالنات
في األســاس،
مـ ـ ــن ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــن :الـ ـكـ ـلـ ـم ــة والـ ـ ــرسـ ـ ــم،
وتتوجه إلى شرائح من الناس بقصد
تـغـيـيــر سـلــوكـهــا أو تـبــديـلــه أو خلق

س ـلــوك جــديــد .مـنـطـقـ ّـيــا ،عـنــدمــا تلجأ
املؤسسات إلى اإلعالن فهي تهدف الى
رفــع نسبة أربــاحـهــا عبر كسب زبائن
جــدد وتوسيع مجال االنتشار .عليه،
وبحسب اختالف السلعة التي تقدمها
امل ــؤسـ ـس ــة (سـ ـل ــع م ــادي ــة أو خ ــدم ــات
أو أف ـ ـكـ ــار) ،س ـت ـل ـجــأ خـ ــال عـمـلـيـتـهــا
الـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة لـ ــرسـ ــم أف ـ ـضـ ــل ص ـ ــورة
ممكنة لها وخلق أفضل انطباع لدى
املستهلك .هنا ستبدو عملية التلميع
فكرة براقة وسهلة التطبيق.
ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث ع ـ ـل ـ ـمـ ــاء ال ـ ـن ـ ـفـ ــس عـ ـ ــن دور
ّ
ال ـت ــروي ــج ف ــي ح ــث ال ـج ـم ـهــور املتلقي
على االسـتـفــادة مــن ال ـعــروض املغرية
«ق ـب ــل ن ـف ــاد ال ـك ـم ـيــة» أو ق ـبــل ان ـت ـهــاء
«ال ـ ـح ـ ـس ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـه ـ ــائ ـ ـل ـ ــة» ،فـ ـتـ ـق ــوم
املــؤس ـســات ال ـت ـجــاريــة أو الـخــدمــاتـيــة
بإيهام الجمهور أن الوقت ينفد ،وأن
عليه اإلسراع في الحضور إلى املتجر
لتنفيذ العملية الـشــرائـيــة ملصلحته،
وب ـعــد تـنـفـيــذه ه ــذا ال ـس ـلــوك سيشعر
بالرضا لتحقيقه «صفقة جيدة».
ت ـس ـت ـمــر األبـ ـ ـح ـ ــاث فـ ــي ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق
لـ ـتـ ـص ــل إلـ ـ ــى مـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات الـ ـش ــرك ــات
«سياسة القطيع» ،فتشرح دور اإليهام
الـ ـ ـ ــذي تـ ـم ــارس ــه هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
تبيان الشريحة الكبيرة الـتــي تتابع
مـنـتـجــاتـهــا وتـقـتـنـيـهــا وتـضـعـهــا في
سلم األولويات .فتخبر الجمهور عبر
الوسائط اإلعالنية كافة بأن كل الناس
صـلــوا عـلــى ه ــذا املـنـتــج امل ـع ـ ّـن ولــم
حـ َ
يتبق «غـيــرك» ،فـ«شو بعدك نــاطــر؟!».
ّ
ُ
ع ـب ــارة ســتـشـعــر ال ـف ــرد بــأنــه متخلف
عــن بــاقــي أف ــراد املـجـتـمــع ،فـيـخــاف من
أن يفقد الشعور باالنتماء للمجتمع
املحيط ،األمر الذي يدفعه إلى التحرك
ُسريعًا القتناء ما ال يحتاجه.
ّ
املـ ـنـ ـت ــج ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن س ــل ــم
أولــويــات املستهلك واهتماماته ،لكن
الرغبة في السير مع تغيرات املجتمع

¶ جامعات

اختصاص ادارة النقل الجوي ثمرة
تعاون بين األشغال و«البلمند»
وقعت جامعة البلمند اتفاقية مع وزارة األشغال العامة والنقل
إلرس ــاء برنامج املاستر فــي إدارة األعـمــال (اختصاص إدارة
النقل ّ
الجوي)  Air Transport Managementالتابع للجامعة،
لـيـكــون بــرنــامـجــا رائـ ـدًا يعمل عـلــى تــوفـيــر الـعـنــاصــر البشرية
املــؤه ـلــة ل ـهــذا ال ـق ـطــاع ف ــي لـبـنــان وامل ـن ـط ـقــة .كـمــا ج ــرى توقيع
بروتوكول تعاون علمي بني الفريقني لتبادل الخبرات واألبحاث
العلمية والتطبيقية وتقديم التسهيالت املتعلقة باختصاصات
الطيران املدني.
وق ــع عـلــى املــذكــرتــن كــل مــن رئ ـيــس جــامـعــة البلمند الــدكـتــور
ايلي ســالــم ،ووزيــر النقل واألشـغــال العامة يوسف فنيانوس،
في حضور ممثل رئيس مجلس إدارة الشرق األوســط محمد
الحوت ،الدكتور نــازاريــت نيكوليان ،والعديد من القيمني على
قطاع الطيران املدني اللبناني إضافة إلى نواب رئيس الجامعة

يهدف اإلعالن الى تغيير سلوك الناس
او تبديله (مروان بو حيدر)

والـجــوع إلــى اقتناء كــل مــا هــو حديث
ً
ورائج تدفعه ،مثال ،الى تغيير جهازه
ال ـخ ـل ـيــوي ح ـتــى وإن ك ــان ــت هـيـئــة ما
يملك حـسـنــة ،ول ـشــراء غــذائــه مــن هــذا
املطعم ألنه ّ
يقدم وجبة مميزة باسمه

تلجأ الشركات إلى إعالنات
غير واضحة للترويج
للسلع والخدمات ،بغير
أسعارها الحقيقية

وعمداء وأساتذة وطالب.
في املناسبة أكد فنيانوس على أهمية هذه االتفاقية التي تواكب
ت ـطـ ّـور قـطــاع املــاحــة ال ـجــويــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذا التخصص
ّ
سيزود الخريجني باملهارات الالزمة للتقدم والنجاح في إدارة
هذا القطاع املهم .من جهته تحدث سالم عن العالقة املميزة بني
ً
مشيرا إلى أن جامعة البلمند هي
الجامعة والحكومة اللبنانية
جامعة وطنية لبنانية خاصة.

¶ إتصاالت

هواتف  LGالذكية ...لمشاهدة
رياضية ممتعة

ف ــي ظ ــل مـســاعــي شــركــة  LGألن تـصـبــح ش ــاش ــات الـهــواتــف
املـ ـحـ ـم ــول ــة جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مـ ّـن
اس ـت ـهــاك املـ ــواد الـفـيـلـمـيــة ،احـتــل
هــات ـفــا «جـ ــي  »6و«ف ـ ــي  »30من
«إل جــي» مكانة جـيــدة ّ
خولتهما
ت ـل ـب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات امل ـس ـت ـه ـل ــك
ّ
املستجدةّ .
يتميز هاتف «في »30
ب ـشــاشــة  FullVisionق ـي ــاس 6
بوصات ،فيما ّ
يتميز هاتف «جي
 »6بشاشة  FullVisionقياس  5.7بوصات الداعمة لنظامي
ّ
املتطورة
 Dolby Visionو .10 HDRوتتيح هــذه ّ الشاشات
مشاهدة املباريات الرياضية املباشرة بدقة ووضــوح فائقني.
وفي هذا اإلطــار ،أشــار املدير العام لشركة إل جي في املشرق
العربي  Hong Ju Jeonإلى أن «إل جي شركة رائدة عامليًا في
ّ
وتتصدر الطليعة في السوق من
مجال األجهزة اإللكترونية،
ّ
ّ
خالل منتجات مبتكرة ّ
متميزة تخطت دورها األساسي املتمثل
فــي تحسني الـحـيــاة لـتـتـحـ ّـول إلــى ملتقى ثــابــت للمستخدمني
ّ
واملتسوقني».

