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«الوطنية» تطرح سامسوجن جاالكسي نوت  3مع باقة 4G/LTE
تواصل الوطنية لالتصاالت استثمار كل
الفرص واجلهود املتاحة خالل األشهر
األخيرة في تقدمي وطرح املنتجات
واخلدمات التي من شأنها تعزيز جتربة
العمالء وتقدمي األفضل لهم .فمنذ
ديسمبر عام  ،2012قامت الوطنية
بإعداد مواقع للشبكة واجراء العديد من
االختبارات والتجارب امليدانية التي كان
الهدف الرئيسي من ورائها هو الوقوف
على مالحظات العمالء في جتربتهم مع
الوطنية .وبعد دراسة متأنية الحتياجات
العمالء ،أطلقت الشركة امس شبكتها
اجلديدة واملتطورة كليا.حيث اصبح من
املمكن للعمالء احلصول على باقة ذات

- Xسايت من إلكترونيات الغامن
تطلق بشكل حصري
لعبة  FIFA 14اجلديدة كليا ً
انطالقا من حرصها الدائم على تقدمي أحدث األلعاب
وأفضل املنتجات في السوق احمللية ،قامت -Xسايت
من الكترونيات الغامن بإطالق لعبة  FIFA 14لعشاق
األلعاب االلكترونية في حفل خاص وضخم مت تنظيمه
في معرض صفاة الغامن بالري يومي  27 – 26سبتمبر
 2013من الســاعة  5:30مساء وحتى  11ليالً .شملت
هذه املناسبة مشاركة محبي ومتسابقي لعبة FIFA
 13الذين تباروا وتنافســوا علــى اجلوائز الكبرى.
وكان من بــن الفائزين املوهوبني الثالثة الوصيف
الثاني خالد العوضي الذي فاز بجائزة  250دينارا،
والوصيف األول زياد ســعيد الذي فاز بجائزة 500
دينار ،بينما نال الفائز األول مشعل الفيلكاوي قيمة
اجلائزة الكبرى وهي  1000دينار.
وإضافة إلى أجواء اإلثارة والتشويق والتحدي التي
ســادت هذه املنافسات ،فقد كان احلضور كثيف ًا من
اجلمهور والزوار الذين ازداد حماسهم بوجود العب
كرة القدم االستعراضية النرويجي توباياس الذي قدم
عرض ًا ممتع ًا باستخدام كرة القدم .وميتلك توباياس 7
سنوات من اخلبرة في كرة القدم االستعراضية والتي
فاز من خاللها باملركــز الثاني في البطولة العاملية
لكرة القدم االستعراضية هذا العام ،كما أحرز املركز
الثالث ملســابقة أفضل اســتعراض حر بكرة القدم.
وإضافــة لوجــود الالعب توبايــاس وأدائه املذهل،
فقد تضمن احلفل أيضا أنشطة ترفيهية وموسيقية
عديدة قدمت للحضور هدايا فورية .وكان أهم ما في
هذا احلدث هو اإلعالن احلصري عن نسخة اللعبة
اجلديــدة للعام احلالــي  FIFA 14التي حتظى بأكبر
عدد من عشاق األلعاب اإللكترونية حول العالم.
وتود -Xسايت أن تتوجه بالتقدير والشكر لكل
من عمل وســاعد في إجناح حفل إطالق لعبة FIFA
 ،14وتعــد عمالءها الكرام بتنظيم أفضل األنشــطة
وأكثرها مرحاً وحيوية وتشويقاً في املستقبل.

أسعار تنافسية مع أحدث األجهزة الذكية
سامسوجن جاالكسي نوت  3مع باقة 4G/
 LTEجديدة وبأسعار تعد األكثر تنافسية
في السوق احمللي .وميكن جلميع عمالء
الوطنية اآلن جتربة سرعة  4G/LTEمع
باقة  MyNetبسعة  4غيغابايت بـ  7دنانير
فقط .ميكن للعمالء احلصول على أفضل
األسعار مع مجموعة متنوعة من باقات
شاملة للجميع .وميكنهم باإلضافة إلى ذلك
احلصول على جهاز سامسوجن جاالكسي
نوت 3اجلديد املدعم بتقنية  4Gبأسعار
تبدأ من  22دينارا في الشهر .وال تأتي
هذه الباقة احلصرية مع جهاز سامسوجن
جاالكسي نوت  3اجلديد ولكنها تشمل

أيضا إمكانية احلصول على رقم ذهبي
مجانا و 250دقيقة محلية .هناك العديد
من اخليارات والباقات املنوعة التي ميكن
للعمالء اختيارها كل حسب احتياجاته،
وهي متاحة نقدا أو باألقساط الشهرية.
وميكن للعمالء زيارة أي من فروع الوطنية
أو موزعيها املعتمدين لالستفادة من هذا
العرض .ويشهد جهاز سامسوجن جاالكسي
نوت  3اجلديد طلبا متزايدا في السوق
الكويتي ،ويتميز بتعدد املهام ،شاشة عرض
فائقة الدقة وميتاز بأداء أقوى وبطارية
طويلة املدى وقلم «إس بن» ( )S penالذي
يستخدم لتدوين املالحظات ويوفر القدرة
على إجناز املهام اليومية بنقرة واحدة فقط.

