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الشايع ّ
متوسطًا فريقي «كايكو» و«مازدا»

(تصوير بسام زيدان)

ً
احتفاال بمرور  50عامًا على الشراكة بينهما

«كايكو» تفتتح «بوتيك مازدا» في «األفنيوز»
اح ـت ـف ـلــت ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
الس ـت ـي ــراد ال ـس ـي ــارات «كــاي ـكــو»
(الـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــع وال ـ ـ ـص ـ ـ ـقـ ـ ــر) ،املـ ـ ـ ــوزع
الحصري لسيارات «م ــازدا» في
الـ ـك ــوي ــت ،ب ــال ــذك ــرى الـخـمـســن
لشراكتها مع العالمة التجارية
«مازدا».
وس ــاهـ ـم ــت «كـ ــاي ـ ـكـ ــو» بـنـمــو
ع ــالم ــة «م ـ ـ ـ ـ ــازدا» فـ ــي ال ـك ــوي ــت،
ب ـح ـيــث ب ــات ــت واحـ ـ ــدة م ــن أكـبــر
م ـ ــزودي خ ــدم ــات الـتـنـقــل الــذيــن
يـخــدمــون  3أجـيــال مــن العمالء،
مـ ــع قـ ــاعـ ــدة عـ ـم ــالء واس ـ ـعـ ــة مــن
األفـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـشـ ــركـ ــات وال ـق ـط ــاع
الحكومي.
وشـ ـك ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ف ــي «ك ــاي ـك ــو» ،يــوســف ال ـشــايــع،
جميع أصحاب املصلحة الذين
شــاركــوا فــي رحلة «م ــازدا» على
مدى  5عقود ،مؤكدًا التزامه بأن
تقدم «كــايـكــو» أفضل املنتجات
والخدمات للعمالء.
وذكــر أن رؤيــة «م ــازدا» لبناء
سـ ـ ـي ـ ــارات رائ ـ ـعـ ــة ذات ه ـنــدســة
ع ــالـ ـي ــة ،وت ـص ـم ـي ــم «،»KODO
وم ـع ــال ـج ــة «،»JINBA ITTAI
مـ ــدعـ ــومـ ــة ب ـ ـم ـ ـحـ ــركـ ــات «SKY
 »ACTIVEذات ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة فــي
استهالك الوقود ،وتميز العالمة
التجارية عن نظيراتها.
وأك ــد أن ال ـشــركــة ت ـهــدف إلــى
ت ــوف ـي ــر ت ـج ــرب ــة « »CXم ـم ـيــزة
لـلـعـمــالء مــن خ ــالل تــوفـيــر بيئة
تشجع على التصفح ،واختبار
القيادة والتملك.
وأع ــرب عــن فـخــره ب ـمــرور 50
عامًا على تأسيس شراكة قوية
وناضجة بن «مازدا» و«كايكو»
التي بدأت أعمالها كشركة لنقل
الركاب بن الكويت والسعودية
في عام .1936
وت ــاب ــع ال ـش ــاي ــع أن ال ـشــراكــة
م ــع «مـ ـ ـ ــازدا» ب ـ ــدأت عـ ــام ،1969
وق ــد ك ــان ه ـن ــاك ت ـجــربــة مـثـيــرة
ومرضية على مر السنن ،الفتًا
إلــى تطور الشركتن وتكيفهما
ب ــاس ـت ـم ــرار م ــع ال ـت ـغ ـي ـيــرات في
نمط الحياة ومطالب العمالء.
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ت ــوفـ ـي ــر ح ـل ــول
التنقل إلى الكويت ملدة  5عقود،
ش ـ ــاكـ ـ ـرًا ال ـ ـع ـ ـمـ ــالء عـ ـل ــى ث ـق ـت ـهــم
ب ـعــالمــة «مـ ـ ـ ــازدا» ال ـت ــي تنتشر
ع ـل ــى مـ ــدى  3أج ـ ـيـ ــال ،وم ـنــوهــًا
ب ــوج ــود ق ــاع ــدة ع ـم ــالء واس ـعــة
مــن األف ــراد والـشــركــات والقطاع
الحكومي.
وشـ ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــايـ ــع عـ ـل ــى ف ـخــر
الـ ـك ــوي ــت ب ـ ـبـ ــدء رؤيـ ـتـ ـه ــا ل ـع ــام
 ،2035بمشاريع البنية التحتية
ال ـض ـخ ـم ــة ،ل ــدف ــع ع ـج ـلــة الـنـمــو
بطريقة مستدامة.
وتـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــع «كـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا ب ـ ـحـ ــاجـ ــة
إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــواك ـ ـ ـبـ ـ ــة رؤي ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــازدا
املـسـتـقـبـلـيــة ف ــي ب ـن ــاء س ـي ــارات
رائ ـع ــة ال ـق ـي ــادة ،ذات الـهـنــدســة
الـعــالـيــة ،وال ـس ـي ــارات الـصــديـقــة
ل ـل ـب ـي ـئــة الـ ـت ــي ت ـع ــد أكـ ـث ــر أم ــان ــًا
بالنسبة ملستخدمي السيارات
واملـ ـس ــاف ــري ــن وامل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
الطرق».
وأف ـ ــاد ال ـش ــاي ــع أن «ك ــاي ـك ــو»
تهدف إلى توفير تجربة متميزة
للعمالء ،مــن خــالل توفير بيئة
تشجع عـلــى الـتـســوق والـقـيــادة
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الشايع:
نوفر أفضل السيارات
لألفراد والشركات
والقطاع الحكومي
الشراكة مع «مازدا»
بدأت عام ...1969
ونواصل مواكبة
التغيرات
مشاريع البنية التحتية
الضخمة ستدفع عجلة
النمو بطريقة مستدامة
إينوي :إدارة «كايكو»
تواصل االستثمار
إلرضاء عمالء
«مازدا»
التجريبية وامتالك بيئة فريدة
م ــن نــوع ـهــا ف ــي «األف ـن ـي ــوز» من
خالل «بوتيك مازدا» الجديد.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ــديـ ـ ــر
التنفيذي األول لـشــركــة «م ــازدا
مــوتــور» ،هـيــروشــي إي ـنــوي ،إنه
معجب للغاية ب ــإدارة «كايكو»
ب ـس ـب ــب س ـع ـي ـه ــا ال ـ ـجـ ــاد ل ـب ـنــاء
العالمة التجارية وتقديم رضا
عمالئها ،مــن خــالل استثمارها
فـ ــي م ـن ـش ــآت ـه ــم ،،وعـ ـب ــر إطـ ــالق
«بـ ــوت ـ ـيـ ــك م ـ ـ ـ ـ ـ ــازدا» ف ـ ــي م ـج ـمــع
األفنيوز.
وأض ــاف أنــه فــي الـعــام ،1960
دخلت «م ــازدا» ســوق السيارات
من مدينة هيروشيما اليابانية،
إذ أق ـب ـلــت ع ـلــى ق ـط ــاع س ـي ــارات
الركاب بمنتج يسمى «.»R360
ولفت إلى أنه بعد  3سنوات،
فـ ــاز ال ـج ـيــل األول م ــن «Mazda
 ،»323ب ــأع ـل ــى ح ـج ــم مـبـيـعــات

مسؤولو الشركة بجانب سيارات «مازدا»

ف ــي الـ ـس ــوق ال ـيــابــان ـيــة ،مـنــوهــًا
ب ــأن ــه ف ــي الـ ـع ــام  ،1967فــاجــأت
العالمة العالم بسيارة «كوزمو
سبورتس» املزودة بمحرك دوار
ت ــم تـصـنـيـعــه م ــن أجـ ــل اإلن ـت ــاج
بكميات ضخمة.
وتــابــع أنــه بعد ذلــك ،واجهت
«م ـ ـ ـ ــازدا» ص ـع ــوب ــات ج ــدي ــة فــي
تـلـبـيــة امل ـت ـط ـل ـبــات االجـتـمــاعـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـب ـي ـئــة والـ ـس ــالم ــة،
والتي نشأت بشكل كبير بسبب
أزمـ ــة ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة وال ـت ـلــوث
ومـ ـش ــاك ــل الـ ـس ــالم ــة امل ـ ــروري ـ ــة،
مشددًا على أنها تغلبت عليها
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات مـ ـ ــن خـ ــالل
تـ ـط ــوي ــر الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات امل ـت ـق ــدم ــة
امللهمة من شعار «ال تتوقف أبدًا
عن التحدي» طوال الوقت.
وأف ـ ـ ـ ــاد إي ـ ـنـ ــوي أن ال ـح ـمــض
ال ـن ــووي لـ ــ«م ــازدا» ك ــان بتقنية
وت ـص ـم ـي ــم
«،»SKYACTIV
« »KODOف ــي مـنـتـجــات الجيل
ال ـس ــادس ،وال ـتــي قــوبـلــت بشكل
جـيــد مــن قـبــل محبي الـسـيــارات
على مستوى الـعــالــم ،مــا ساهم
في تحقيق نمو العالمة.
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـع ــالم ــة س ـتــدخــل
عصرًا جديدًا من الجيل السابع
ق ــريـ ـب ــًا ،ب ـح ـي ــث س ـي ـت ــم ت ـعــزيــز
الـقـيـمــه األســاس ـيــة بـشـكــل كبير
من الجيل السادس فى مجاالت
التصميم والتكنولوجيا.
وأك ـ ــد أن «مـ ـ ـ ــازدا» ستصبح
عــالمــة تـجــاريــة قــويــة يختارها
العمالء مرارًا ،في حن ستتمتع
مع «كايكو» باالزدهار معًا ،من
خ ــالل الـتـعــاون ال ـقــوي لتحقيق
رضا العمالء.
مــن جهته ،شكر املــديــر العام
ف ــي «ك ــاي ـك ــو» أش ـي ــش ت ــان ــدون،
مـ ـس ــؤول ــي «م ـ ـ ـ ـ ــازدا» وال ـس ـف ـي ــر
الـيــابــانــي فــي الـكــويــت ،وامللحق
الـ ـتـ ـج ــاري فـ ــي ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ،عـلــى
مشاركتهم في االحتفال.
كما ذكــر املدير التنفيذي في
ش ــرك ــة « ،»VSGنـ ـ ــادر س ــالم ــة،
أن « »MAZDA Boutiqueيمثل
خ ـ ـطـ ــوة إسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة رائـ ـع ــة
ل ـلـعــالمــة ،وسـيـحـقــق طـمــوحــات
«ك ــاي ـك ــو» ب ــزي ــادة حـصـتـهــا في
الـســوق ،وتــزويــد العمالء بشراء
سـيــارة «مـ ــازدا» بمفهوم جديد
وأسلوب حياة مميز.
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