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سنة جديدة و المشوار مستمر  ..مرحبا بيناير و عام جديد
نهنئكم جميعً ا بمناسبة بداية سنة جديدة تضاف إلى سلسلة األعوام السالفة  .عام جديد نبدأه معكم أحبائنا وتكملة لمشوار بدأناه و نواصله معكم .ال
كلمات تصف مدى رضانا بإنجازات هذا العام الفائت و إخالصكم المستمر لنا .نظل نقول  ،أنتم سبب نجاحنا و عبركم نحقق الحلم و االهداف التي نصبوا اليها
لتحقيق التميز في كل ما نقدمه لعمالئنا .عام جديد وتجربة جديدة نعدكم خاللها بطرح العديد من المفاجئات و التصميمات الجديدة .و نعدكم أننا سنسعى
لنكون جديرين بمتابعتكم دائما.ً .
جدولنا هذا العام يحتوي على العديد من المشاركات على الصعيد اإلجتماعي و التجاري و نتطلع الى إفتتاح أحد فروعنا الجديدة قريب ًا  .تابعونا لمعرفة المزيد و
إللقاء نظرة على نشاطاتنا من العام الماضي و تشكيالتنا الحالية ،زوروا موقعنا اإللكتروني Kooheji.net
مرة أخرى نبارك لكم عامكم هذا ونسأل اهلل أن يكون فاتحة خير ووئام و نسأل المولى التوفيق للجميع.

مصممينا هذا الشهر  ...أرزانو
في عددنا السابق  ،سلطنا الضوء على شغف التصاميم االسبانية من شركائنا في دار دماسو للمجوهرات  .هذا
الشهر نأخذك الى منبع الدقة و االبتكار و أعلى معايير الجودة السويسرية و موطن أروع المجموعات لالحتفال
بكل لحظة من حياتك  .نعرفك هذا الشهر على شركة المجوهرات العالمية التي تسبقها سمعة اربعة عقود
من البراعة و التصاميم الملكية الفاخرة  ،شركة أرزانو العالمية .
بدأت دار أرزانو كشركة لتجارة الؤلؤ النقي في عام  1952من قبل عائلة زافيري و إتجهت الحق ًا الى تجارة الذهب
لتتحول الحق ًا الى احد أكبر دور األلماس و المجوهرات في العالم مع عمالء منتشرون في الشرق األوسط وآسيا
وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
هي إختياراالسر المالكة في الشرق األوسط و المورد االفضل ألنقى قطع االلماس و االحجار الكريمة و تشكيالت الزفاف و
المناسبات في العالم .و لهذا السبب إختارت مجوهرات الكوهجي التعامل مع أرزانو.
تعرفي على مجوهرات صممت بتقطيع مدروس و دقيق يوصف بنعومة الحريرعند لمسه من قبل مجموعة من الحرفيين
المبدعين ذويالمهارات العالية والمدربين فيسويسرا متواجدة في جميع فروع مجوهرات الكوهجي.

نصيحتنا لك..

إخترنا لك في يناير

مع بداية السنة ،دعي تصميمات جيوفاني
فيراريس تضيف بعض الحركة و اللون
أليامك و إستمتعي بإنتقاء ألوانك المفضلة
مع مجموعة أساور:

“”Rainbow twist
المستوحاة من الوان قوس القزح و الطبيعة
الخالبة .هذه االساور من الذهب االبيض ،
الزهري و التاتينيوم و المزينة بااللماس و
االحجار الكريمة  ،هي حتم ًا إختيار هذا الشهر
المثالي.
للتعرف على المزيد من تشكيالتنا  ،إضغط هنا

	
  

عند إختيارك لاللماس  ،تذكري انه يتم وزن االلماس بالقيراط المتري  .و هو عبارة عن وحدة قياس
الوزن و تساوي  200ملليغرام من الغرام الواحد .لتتعرفي أكثر على ما يزنه القيراط ،يمكنك المقارنة
بمشبك ورق صغير فهو يزن حوالي اثنين قيراط.

موظف الشهر

المحبة و المودة اساس النجاح
أعزائنا،
نعرفكم هذا الشهر على فرد جديد من موظفينا نعتبره
عنصرا ً هام ًا ال يمكن االستغناء عنه و هو االخ سالم
االشولي من فرعنا في البانوراما بالرياض .إنضم الينا سالم
في  1996و كانت بدايته في فرع شارع الملك خالد لينتقل
بعدها الى فرع مجمع الراشد و ثم البانوراما .و يشاركنا
سالم نظرتنا المستقبلية و يؤمن بأن نجاح مجوهرات
الكوهجي يبدأ بحسن التعامل في الفروع و بين الموظفين
و لعل تعامله و اخالقه العالية هي ما جعلته يرتقي و يغدوا
جزءا ً و سبب ًا اساسي ًا لنجاح فروعنا في السعودية  .واليوم يستمر سالم في رفع مستوى خدمة العمالء
و تلبية احتياجات الزبائن في البانوراما متمني ًا أن تصل مجوهرات الكوهجي الى نجاح أكبر و تبقى المحبة
و المودة أساس العالقة بين الجميع فيها.
كيف تبدوا مجوهراتنا عليك؟ شاركينا اطاللتك و مقتنياتك من مجوهرات الكوهجي من خالل الهاشتاق #مجوهراتي_من_
الكوهجي على صورك في الفيسبوك  ،التويتر و االنستاقرام لفرصة الفوز بأحسن صورة للشهر.
إلرسال صورك ،اضغط هنا

