يناقشون مستقبل قطاع األعمال بالكويت في الحدث الكبير

قادة واألعمال يحتفون باالبتكار في "منتدى إس إيه بي"
الكويت ،دولة الكويت من المقرر أن تستضيف الكويت في الثامن من أكتوبر الجاري "منتدى إس إيه بي" ،حيث يلتقي عمالء الشركة ومستخدمو تطبيقاتها ومنتجاتها وخبراء ذوو
عالقة وشركاء قنوات التوزيع وقادة فكر ،لمضافرة ال جهود وتبادل األفكار بشأن التوجهات في القطاع التقني وديناميكيات السوق وحلول "إس إيه بي" المتقدّمة ،مع استعراض
عدد من الحاالت وتناولها بالبحث والتدقيق.
وسيتيح المنتدى نظرة أعمق على حلول "إس إيه بي" في مجاالت الحوسبة السحابية واألنظمة المتنقلة والبيانات الكبيرة والحوسبة الذاكرية وأنظمة الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،وعلى خبرة الشركة في مجال حلول النشر السريع .كما سيجري تسليط الضوء خالل المنتدى على النجاحات واإلنجازات التي حققتها "إس إيه بي" في مختلف
قطاعات األعمال بالمنطقة.

وأ ّكد جرجي عبود ،المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في منطقة الخليج العربي ،أن الشركة تشهد نمواً يوميا ً في الكويت ،مبينا ً أن هناك فرصا ً ال مثيل لها لتحقيق إبداع مدفوع
بالحصول على القيمة المنشودة ،وأعرب عبود عن فخر "إس إيه بي" بأن تقود مسيرة التطوير وتستثمر بخطط طموحة وطويلة األمد في أنحاء البالد ،وقال" :نقدّم بالتعاون مع
شبكة قوية متنامية من شركائنا ،مساعدة مستمرة للشركات والمؤسسات على االرتقاء بأدائها إلى آفاق أرحب تتيح أمامها مزيدا ً من الفرص ،وألجل ذلك فإننا نوسع من مدى
تفكيرنا ونضخ المزيد من االستثمارات ،فنحن ما زلنا عند نقطة البداية".
وسيشهد الحدث إلقاء كلمات تتناول رؤية "إس إيه بي" واستراتيجيتها حيال السوق الكويتية ،إلى جانب مداخالت بارزة من عمالء للشركة في الكويت مثل شركة "إيكويت"
للبتروكيماويات ،أحد أقدم عمالء "إس إيه بي" في الدولة ،ومجموعة البيوت االستثمارية القابضة ،والخطوط الجوية الكويتية.
كراع بالتيني ،و"برو كونز  ،IT"4و"مجموعة
كراع ماسي ،و"كار تكنولوجيز"،
يُذكر أن منتدى "إس إيه بي" يقام برعاية عدد من الشركات تضم كالً من" :مجموعة بشارة"
ٍ
ٍ
أرابيسك" كراعيَين ذهبيَين ،و"كسب" لتقديم خدمات التطبيقات ،و"ماتريكس سوليوشنز" لبرمجيات الحاسوب ،كراعيَين فضيَين.
وتجدر اإلشارة أنه سيتم انعقاد "منتدى إس إيه بي" في مدينة الكويت ،فندق راديسون بلو الكويت ،في قاعة عبد الحسين معرفي الكبرى ،بتاريخ  8أكتوبر الجاري .
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