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منتجات «�شجرة احلياة» و«�أفنان للزهور» ت�ضفي مل�سة جمالية ملحيطكم
منتجات �شجرة احلياة و�أفنان للزهور
ت�ضفي مل�سة جمالية ملحيطكم اينما تكون.
وهي بديل عملي وم�ستدام للزهور
والنباتات الطبيعية واال�شجار ،واحليطان
اخل�ضراء مع جمموعة وا�سعة من املزهريات
ذات االمناط واالحجام املختلفة متوافرة
ب�أ�سعار التجزئة واجلملة.
منتجاته �شجرة احلياة وافنان للزهور
دائمة اخل�ضرة والن�ضارة تطابق مثيالتها
الطبيعية ون�صممها ،ونن�سقها وفقا ً للم�ساحة
املتاحة لديكم.
كما نزود الزهور الطبيعية واحلريرية
وكذلك نباتات الزنية مل�سارح حفالت االعرا�س
واملنا�سبات االخرى على ا�سا�س البيع او
االيجار ح�سب رغبة الزبون او �شركات تنظيم
احلفالت.
()Event organizers
كما ن�صمم ونركب حيطان املوو�س
واحلدائق الداخلية.
خربة ومهنية فريق �شجرة احلياة وافنان
للزهور جتمل ارقى الفنادق واملجمعات
التجارية والوزارات واالماكن العامة وحتى
الفلل اخلا�صة مبجموعة رائعة من النباتات
والزهور والنخيل البا�سقات.
كما نوفر النباتات الطبيعية والزهور
الطبيعية وننفذ احليطان اخل�ضراء الطبيعية
اخلارجية.
االن اغتنموا فر�صة  %30خ�ص ًما على
جميع منتجاتنا من نباتات الزينة والزهور

«�إل جي» تطور املنازل الذكية لنعي�ش امل�ستقبل

احلريرية والهدايا الكري�ستالية واملزهريات
املختلفة اال�شكال والقيا�سات ،ف�ضالً عن %10
خ�ص ًما على افنان للزهور الطبيعية .واختاروا
هديتكم املجانية عند �شرائكم قيمة  30د.ب
(العر�ض متوفر حتى نفاد الكمية هدية واحدة
لكل م�شرتٍ) حتى اخلمي�س  19اكتوبر .2017
زوروا معر�ضنا ببناية العامرة –�شارع
ال�شيخ عي�سى بالعدلية
من � 8:30صباحا ً – حتى  8:00م�سا ًء
من ال�سبت اىل اخلمي�س
لال�ستف�سار:
17736181
36373374
39452426

تعمل �شركة «�إل جي �إلكرتونيك�س»،
الرائدة يف قطاع الإلكرتونيات والأجهزة
املنزلية بخطى حثيثة نحو التمهيد
مل�ستقبل ترتابط فيه الأجهزة من خالل
تطوير عدد من املنتجات املتقدمة
بديهية اال�ستخدام تتيح مل�صممي املنازل
وامل�ستخدمني الو�صول �إىل منط حياة
�أكرث راحة.
يو ًما بعد يوم ن�شهد �إطالق �أجهزة
جديدة �أكرث ذكاء تتكامل لتكون
منظومة ذكية تق ّرب �إىل الواقع حلم
املنزل الذكي الذي تخيلنا منذ �أزمنة
طويلة .وعالوة على ذلك ،تعمل �أجهزة
�إل جي الإلكرتونية الذكية امل�صممة
لتلبية حاجات امل�ستخدم ،واملجهزة
بقدرات التعلم العميق ،على جمع
البيانات با�ستخدام احل�سا�سات املختلفة
لتكد�سها على ال�شبكات ال�سحابية عرب
االت�صال الال�سلكي واي فاي لتحللها
بهدف الو�صول �إىل فهم �أف�ضل لعادات
امل�ستهلكني وحاجاتهم .وتوفر الأجهزة
اً
حلول جديدة للم�شكالت
للم�ستخدمني
التي يواجهونها يوم ًيا ا�ستنادًا �إىل
حتليل تلك البيانات.
وقال يونغ جيون ت�شوي ،رئي�س

�شركة �إل جي �إلكرتونيك�س اخلليج
«يتوقع امل�ستهلكون اليوم �أن توفر
الأجهزة �إمكانيات التحكم عن بعد،
ويعتمدون التقنيات التي تتيح لهم
الو�صول �إىل البيانات وا�ستك�شاف
الأخطاء و�إ�صالحها و�صيانة الأجهزة،
وتوفر لهم الأدوات الذكية املت�صلة
بالإنرتنت ن�صائح عن كيفية توفري
الطاقة وزيادة الراحة وحت�سني الأداء
ا�ستنادًا �إىل تاريخ كل منهم وطريقة
حياته ،فتنقل منازلهم وحتى حياتهم
�إىل امل�ستقبل .لطاملا كانت �إل جي متفانية
يف ت�صميم وتقدمي خدمات ومنتجات
موفرة للطاقة التي ت�ستجيب للتوقعات
اجلديدة للعمالء.وتعترب �إل جي
متقدمة ب�أجهزتها الذكية املتمركزة على
امل�ستخدم وبخوا�صها اجلديدة لتعزيز
جتربة العمالء يف املنازل الذكية.
وب�صفتنا املوزع احل�صري يف البحرين،
نحن فخورون بك�شف النقاب عن
االبتكار اجلديد الذي ي�شجع على منط
حياة �أكرث مالئمة يف اململكة» .ا�ضاف
�ساجنيف �أوا�ستي ،مدير العمليات يف
ق�سم الأجهزة املنزلية يف جمموعة
عبداجلبار الكوهجي.

