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«بيرة» مثيرة
رمزي ج النجار
رغــم ابـتـعــادي منذ أكـثــر مــن عقد
ّ
ونيف عن اإلعــان مهنة أساسية
لي والتزامي بمجال االستشارات
اإلعـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،إال أن ـنــي شـعــرت
بــاالس ـت ـفــزاز وامل ـهــانــة ال ـتــي ت ـ ّ
ـروج
لبيرة عبر مسلسل من اإلعالنات
ال ـتــي تنتهي بـكـلـمــات مـفــادهــا إن
اإلعالن ال زال جاريًا ويتبع...
ّ
تصر على إظهار
والبيرة املثيرة
شركات اإلعــان واملبدع اإلعالني
ذكرًا وأنثى بنموذج الغباء أو البله،
حيث ال يستوعب الشاب أو الشابة
معلومات بديهية عن مزايا البيرة
امل ـع ـل ـنــة ،ون ـل ـحــظ ح ــواره ـم ــا ال ــذي
ي ـص ـ ّـر ع ـلــى إظ ـه ــاره ـم ــا ب ـصــورة
امل ـهــرج أو امل ـع ـتــوه أو ال ـعــاجــز عن
استيعاب ما يقال لهما.
أما البعد الثاني في هذا املسلسل
اإلع ــان ــي وه ــو ال ي ـقــل عنصرية
وإم ـعــانــا فــي إهــانــة ن ـمــوذج املـبــدع
ووك ــال ــة اإلع ـ ــان ف ــي ل ـب ـنــان ،فهو
اإلمعان في تصوير املحترف لهذه
املـهـنــة امل ـمـ ّـيــزة وامل ـشــرفــة عـلــى أنــه
ّ
مجرد من القيم واملهنية األخالقية،
ّ
ّ
إذ ت ـنــاور الـشــابــة وت ـت ـمــرن لـتـبــرر
فشل إيجاد الفكرة املثالية للبيرة
امل ـث ـي ــرة ،ف ـ ــإذا ه ــي مـ ــرة ت ـك ــذب أو
ّتدعي بأن مانع إبداعها هو مرض
احــد أقــاربـهــا ودخــولــه العناية في
املـسـتـشـفــى ،أو تـتـحـ ّـجــج بــاألبــراج
التي نصحتها بأن ال تفكر بينما
يعجز زميلها عن استيعاب كالم
ال ـعــامــل ف ــي شــركــة ال ـب ـيــرة وال ــذي
ال ي ـت ـعــدى ك ــام ــه أب ـس ــط ش ــروط
م ــراق ـب ــة الـ ـج ــودة ووص ـ ــف عملية
التصنيع.
ُ
م ــؤس ــف أن تـ ـه ــان م ـه ـنــة وي ـعـ ّـمــم
نموذجها كما لو أنها بؤرة مدعني
ّ
ُس ـ ـ ــذج ف ــارغ ــن وشـ ـب ــه مـحـتــالــن
لترويج بيرة وقعت
فاشلني ،وذلك
َ
فــي اإلث ــارة املهينة ولــم تولد فكرة
رغم أنها ّتدعي البحث عنها.
م ــا ه ـك ــذا ت ـ ــورد اإلبـ ـ ــل .وص ـنــاعــة
اإلعــان واإلبــداع هي مصدر فخر
ل ـل ـب ـن ــان ،وج ــام ـع ــات ـن ــا ك ـل ـهــا ال ـتــي
أفردت لها كليات لتعليمها وريادة
لبنان لــإعــان فــي الـعــالــم العربي
والفوز املتكرر للبنانيني ولبنانيات
م ــن امل ـبــدعــن وامل ـب ــدع ــات لـجــوائــز
أوروب ـيــة وعــاملـيــة :كــل هــذا اإلنجاز
ّ
ال يستحق حتمًا تسطيح وتتفيه
وتسفيه وتنميط العاملني في هذا
والذي هو عن جدارة
القطاع املميزّ ،
مصدر اعتزاز ًلكل لبنان.
كلمة أخيرة :أوال :املــرح أو اإليحاء
 )humor andيتطلب
بالدهاء (ً wit
إب ــداع ــا وظـ ـ ــاال ( )nuanceغير
مـتــوفــرة حتمًا فــي ه ــذا املسلسل
األقـ ـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى الـ ـ ــركـ ـ ــام مـ ـن ــه إل ــى
إعالن .وثانيًا :اإلثارة والجنوح إلى
السهولة والتعدي على كرامة مهنة
مبدعة لن يبيع البيرة املثيرة ألنه
كالم "رغوة" بال محتوى.

ّ
نخال
قطاع

لدينا زبائن اليوم كان
أهلهم يسافرون
مع والدي

سوق السفر «ستنظف» نفسها

بـعــد أك ـثــر م ــن نـصــف ق ــرن م ــن الـعـمــل
في صناعة السياحة والسفر في بلد
"صعب" كلبنان ،تتربع شركة "نخال"
على قائمة كبريات الشركات اللبنانية
ال ــرائ ــدة فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع .صـحـيــح أن
السفر بات أمرًا "مقدورًا عليه" أكثر من
السابق ،خاصة في الثقافة اللبنانية،
وب ــات ــت أك ــاف ــه ب ـم ـت ـنــاول ف ـئ ــات أكـثــر
م ــن ذي قـ ـب ــل ،وص ـح ـي ــح أن ش ــرك ــات
ال ـس ـفــر ن ـمــت ب ـش ـكــل الفـ ــت ف ــي لـبـنــان
خ ــال ال ـس ـنــوات األخـ ـي ــرة ،وتـتـنــافــس
في ما بينها لتقديم الـعــروض األكثر
إغ ـ ـ ــراء ل ــزب ــائ ـن ـه ــا ،إال أن ل ـ ـ «نـ ـخ ــال»
ميزات تفاضلية عدة تجعلها األقوى
واألشمل على الساحة املحلية.

شركة عائلية
م ــن امل ـح ـبــب لـلـمــديــر ال ـع ــام ل ـ ـ "شــركــة
نخال" إيلي نخال أن توصف شركته
ب ــأنـ ـه ــا «عـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة» .ف ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ــر مــن
م ـن ـظــوره ي ـك ـ ّـرس مـفـهــوم أن «ن ـخــال»
وزبــائـنـهــا «عــائـلــة واحـ ــدة ،ال تنتهي
عــاق ـت ـهــم ب ـم ـج ــرد ح ـج ــز وسـ ـف ــر ،بــل
تتواصل وتستمر .فنحن اليوم لدينا
زبائن كانوا يسافرون مع والدي منذ
عشرات السنني ،بــات أوالدهــم وأوالد
أوالدهـ ــم يـســافــرون معنا ال ـيــوم .هــذا
ج ــوه ــر ت ـم ـ ّـي ــزن ــا ،قـ ــوة ال ـع ــاق ــة ال ـتــي
تــرب ـط ـنــا م ــع زب ــائ ـن ـن ــا ،وث ـق ـت ـهــم بـنــا
وبتقديماتنا ووالؤهـ ــم ملــا اخـتـبــروه
معنا».
وك ـم ــا أن ال ـعــائ ـلــة ت ـح ـتــاج دومـ ــا إلــى
تجديد في روحيتها وكسر الروتني،
يشير نخال إلى «أننا في شركة نخال

نـقــوم بـتـحــديــث بــرامـجـنــا وخــدمــاتـنــا
ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل ب ـم ــا ي ـح ــاف ــظ عـلــى
حـمــاســة ون ـشــاط أفـ ــراد ه ــذه الـعــائـلــة
ال ـك ـب ـي ــرة .ل ــذل ــك ت ـج ــدن ــا ف ــي ك ــل ع ــام
نـضـيــف وج ـهــات سـيــاحـيــة وخــدمــات
جــديــدة إلــى برامجنا الـتــي نقدمها».
وألن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة
أق ـ ــوى م ــن املـ ـ ــادة ي ــؤك ــد امل ــدي ــر ال ـعــام
لـ ـ «ش ــرك ــة ن ـخ ــال» أن ال ـهــم األســاســي
«هــو إرض ــاء الــزبــائــن وتـقــديــم تجربة
مـتـمـيــزة ومـتـكــامـلــة ل ـه ــم .ب ـن ــاء عليه
تجدنا نغلب فــي الكثير مــن األحيان
مـصـلـحـتـهــم ع ـلــى مـصـلـحــة ال ـشــركــة.
ففي الكثير من األحيان تقلع الطائرة
وهي غير مكتملة العدد ،ومع أن هكذا
رحـلــة قــد تخسرنا امل ــال ،وغـيــرنــا من
الشركات قد ترفض تسييرها في حال
لم تكن مكتملة ،إال أننا ال نمانع وذلك
خدمة للزبون الذي وثق بنا .فالعائلة
ال تنجح بدون تضحيات».

أسطول أكبر ...وتكنولوجيا
حديثة
مــوّســم الـصـيــف لـهــذا ال ـعــام كـمــا يــراه
نـ ــخـ ــال سـ ـيـ ـك ــون جـ ـيـ ـدًا وأف ـ ـضـ ــل مــن
السنوات األخيرة ،وذلك بناء للعديد
م ــن املـ ــؤشـ ــرات ،رغ ــم ب ـعــض ال ـعــوامــل
األخيرة
السلبية التي برزت في الفترة ّ
بسبب األزمــة الخليجية والتي أثــرت
على تنقل اللبنانيني املقيمني في قطر
«وال ــذي ــن كـنــا ن ـعــول عليهم للمجيء
إلى لبنان والتوجه منه نحو تركيا أو
اليونان أو وجهات أخرى».
ومل ــواج ـه ــة اإلقـ ـب ــال امل ـت ــوق ــع وتـلـبـيــة

ح ــاج ــات ال ــزب ــائ ــن ب ــأس ــرع وق ــت ومــن
دون انقطاع يكشف نخال أن الشركة
عـمــدت مــع بــدايــة املــوســم إلــى «تعزيز
أس ـط ــول ـه ــا ال ـ ـجـ ــوي ع ـب ــر اس ـت ـئ ـجــار
طـ ـ ــائـ ـ ــرات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـص ــال ــح ش ــرك ــة
 Wings Of Lebanonالـتــابـعــة لشركة
نـخــال وال ـتــي تـتــولــى تـسـ ّـيــر الــرحــات
ب ـح ـي ــث بـ ـ ــات األسـ ـ ـط ـ ــول يـ ـت ــأل ــف مــن
أرب ـ ــع طـ ــائـ ــرات» .وش ــرك ــة Wings Of
« Lebanonتخضع إلش ــراف الطيران
املــدنــي الـلـبـنــانــي مــن حـيــث إجـ ــراءات
األمان والسالمة ،إضافة إلى الصيانة
املستمرة التي تقوم بها الشركة».
رغ ـب ــة الـ ـن ــاس بــاس ـت ـك ـشــاف وج ـهــات
ج ـ ــدي ـ ــدة ت ــرافـ ـقـ ـه ــا الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ب ــإت ـم ــام
مـعــامــا ًتـهــم بـســرعــة وطــريـقــة مريحة
م ــواكـ ـب ــة مل ــا ف ــرض ـت ــه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـ ـح ــديـ ـث ــة .فـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار يــوضــح
«نـ ـخ ــال» أن ال ـش ــرك ــة «ب ـع ــد أك ـث ــر من
ّ
 60عــامــا عـلــى انـطــاقـتـهــا تــواكــب كــل
ال ـت ـطــورات فــي مـجــال الـسـفــر لناحية
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـحــدي ـثــة
كــال ـح ـجــز اإلل ـك ـت ــرون ــي والـتـطـبـيـقــات
الذكية وغيرها .وبات بإمكان الزبائن
استخدام موقع نخال أونالين للقيام
بـحـجــوزاتـهــم أيـنـمــا وجـ ــدوا مــن دون
الـحــاجــة إلــى زي ــارة مكاتب الـشــركــة».
لـكــن ،كما يـبـ ّـن املــديــر الـعــام للشركة،
فإن «األغلبية ال تزال تفضل التعامل
املـ ـب ــاش ــر وال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع امل ــوظ ـف ــن
وجهًا لوجه .لذلك ولكي نلبي جميع
ال ــرغ ـب ــات واأله ـ ـ ــواء نـعـمــد وف ــي حــال
ق ـيــام ال ــزب ــون بــالـحـجــز أون ــاي ــن إلــى
الـ ـت ــواص ــل م ـع ــه وم ـه ــات ـف ـت ــه ،بـحـيــث

يقوم موظفونا بالتحدث معهم وترك
أرق ــام هواتفهم فــي حــال أراد الزبائن
مـ ـعـ ـل ــوم ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ألن ال ـل ـم ـســة
اإلنسانية تبقى األساس حتى لزبائن
األونالين».

فوضى في السوق
ظ ــاه ــرة الف ـتــة سـجـلــت خ ــال األعـ ــوام

هناك فوضى
في عمل الشركات
ونقص في الرقابة من
قبل النقابة والوزارات

سيارات

نيسان « ...»Kicksسيارة المدن «الذكية»

تلقى طرازات الكروس أوفر رواجًا كبيرًا في لبنان

خطت شركة "نيسان" خطوة جديدة
نحو تأكيد ريادتها في فئة سيارات
الـ ـ ـك ـ ــروس أوف ـ ـ ــر مـ ــن خ ـ ــال إط ــاق ـه ــا
الـ ـجـ ـي ــل األول مـ ــن س ـ ـيـ ــارة ""Kicks
الـتــي أتــت لتحل مـكــان ط ــرازي ""Juke
و" "Qashqaiاللذين لن يكونا متوفرين
بعد اآلن خالل األشهر القليلة املقبلة
في أسواق الشرق األوســط .ويبدو أن
املــولــود الـجــديــد ال ــذي أصـبــح متوفرًا
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة م ـ ــن خ ــال
صاالت عرض شركة رسامني يونس
للسيارات «ريمكو» الوكيل الحصري
لعالمة نيسان في لبنان التي فرضت
ن ـف ـس ـهــا ب ـس ــرع ــة ف ــائ ـق ــة م ــع اإلقـ ـب ــال
ال ـك ـث ـيــف لـلـمـسـتـهـلـكــن ع ـلــى ال ـط ــراز
ال ـح ــدي ــث وهـ ــو م ــا أدى إلـ ــى نـضــوب
امل ـس ـت ــودع ــات كـلـيــا خ ــال  3أســابـيــع
فقط!
عـ ــاقـ ــة شـ ــركـ ــة نـ ـيـ ـس ــان مـ ــع طـ ـ ـ ــرازات
الـ ـ ـك ـ ــروس أوفـ ـ ــر ل ـي ـس ــت ب ــالـ ـج ــدي ــدة.
فــال ـشــركــة ال ـعــامل ـيــة كــانــت سـ ّـبــاقــة في
إطالق هذه الفئة واإليمان بجاذبيتها،
وذل ـ ــك م ـن ــذ ع ـ ــام  2003حـ ــن أط ـل ـقــت
إنفينيتي  FXومــن ثم نيسان ""Juke
لـتـكــرس نـفـسـهــا مــرجـعــا ف ــي تصنيع
هذا النوع من السيارات ،وتدفع باقي
املصنعني العامليني إلــى "الـسـيــر على
خ ـط ــاه ــا" وفـ ـق ــا مل ــدي ــر ال ـت ـس ــوي ــق فــي
«ريمكو» جاد أيوب.

يمكن إستبدال أي
سيارة مهما كان تاريخ
تصنيعها أو نوعيتها
بسيارة «»Kicks

سيارة المدن
يشير أي ــوب إلــى أن ط ــرازات الـكــروس
ً
أوفــر تلقى رواج ــا هــائــا فــي األســواق
العاملية وفــي السوق اللبنانية .فبدل
ش ــراء س ـيــارة هــاتـشـبــاك ذات الحجم
املتوسط بات املستهلك يفضل اقتناء
س ـي ــارة ال تـخـتـلــف م ــن ح ـيــث الـحـجــم
عن الهاتشباك ،لكنها تتميز بكونها
أكثر ارتفاعًا ما يمنحها طابعًا أجرأ
وش ـخ ـص ـي ــة أقـ ـ ـ ــوى ،وه ـ ــو مـ ــا يـشـعــر
السائق باملزيد من الثقة واألمان.
في هذا اإلطار يوضح مدير التسويق
فـ ـ ــي "ري ـ ـم ـ ـك ـ ــو" أن س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ن ـي ـس ــان
" "Kicksتجمع مــا بــن ط ــرازي ""Juke
و" "Qashqaiف ـه ــي أكـ ـب ــر ح ـج ـم ــا مــن
األولى و أقرب إلى الثانية ،ما يجعلها

