األول يف الكويت
فنادق شذا تعلن عن االفتتاح املرتقب لفندق مسك ّ

الطعام ،املوضة واإلبتكار حتت سقف واحد

الشرق األوسط ،عن
جتسد روح الضيافة ،الرفاهية والرقي يف ّ
أعلنت فنادق شذا ،العالمة التجارية اليت ّ
ِ
األول يف الكويت .يقع الفندق اجلديد قيد اإلنشاء قبالة شاطئ املسيلة يف الساحل
إفتتاحها فندق مسك ّ
اجلنويب ملدينة الكويت ومن املتوقع أن يفتح أبوابه الستقبال الضيوف مطلع العام .2020
جيسد الفندق مفهوم عالمة مسك التجارية اليت تضع الضيوف نصب عينيها إذ جيمع ما بني تصميمه
ّ
العصري وكرم الضيافة العربية التقليدية ويق ّدم مساحات جتمع ما بني الطعام ،املوضة واإلبتكار.
"يسر جمموعة اليوسفي أداء دور فاعل يف
ويف املناسبة ،علّق مالك الفندق الدكتور عادل اليوسفي قائالاّ :
تطور مستمر .حنن واثقون جدا من أن
تطوير سوق الضيافة يف الكويت .إنه حاليا قطاع واعد انشط ويف ّ
فندق ِمسك يف الكويت سيتميّز عن غريه من حيث الرتكيز على التصميم اجلريء ،التسويق املبتكر ،التأثري
اإلجتماعي وحسن الضيافة امللتزمة ابملعايري العاملية".
سيمتاز فندق ِمسك يف الكويت بتصاميم داخلية إستثنائية مشبّعة ابألانقة .وسيتزامن إطالق الفندق مع
السكان احملليّني والضيوف الراغبني يف إستكشاف
محلة على وسائل التواصل اإلجتماعي هتدف اىل جذب ّ
مكان جديد أنيق ومريح يف املدينة .يستهدف الفندق أبرز الشخصيات املؤثّرة وعشاّق املوضة يف اخلليج
ساعيا اىل أن يصبح وجهة رئيسية هلم.
يتكون من  200غرفة
يبعد الفندق  15دقيقة فقط عن املطار وحتيطه مناظر خالّبة ومطلّة على البحرّ .
بعيدا عن صخب وضجيج
خمصصة لإلجتماعات ،املؤمترات ،املعارض وحفالت الزفاف .و ا
وحيوي مساحات ّ
وسط املدينة الكويتية ،يع ّد الفندق الوجهة املثالية اليت تستقطب سوق الشركات ،العطالت واجملتمع احمللّي
على ح ّد سواء.

"يعزز فندق ِمسك يف الكويت أانقة الضيافة
من جهته قال الرئيس التنفيذي لفنادق شذا سيمون كومبسّ :
الكويتية .إ ّن تركيزان على املوضة ،وسائل التواصل اإلجتماعي واملطاعم سينتج عنه وجهة جديدة جريئة
نتوىل يف الوقت نفسه تنظيم اإلجتماعات واملآدب لعمالئنا
ومثالية للكويتيني املواكبني للموضة ".وأضافّ " :
من القطاع العام والشركات .أما اهلدف فهو تقدمي أفكار جديدة أي تناسب مجيع العمالء ،سواء كانوا
عشاق املوضة من الشباب.".
من الشركات أو ّ
تعترب ِمسك ،العالمة التجارية اجلديدة لفنادق شذا ،جتسيد أنيق لنمط احلياة العربية يتماشى مع هوية
تعتز ابإلحتفاء بتقاليد الضيافة يف الشرق األوسط.
فنادق شذا اليت ّ
اخلامتة-حملة عن فنادق شذا

جتسد فنادق شذا أانقة ورفاهية الثقافة الشرقية وحسن ضيافتها .حتتفي فنادق شذا ابملاضي يف مشهد آين
ّ
تعتز بعالمتها التجارية املبتكرة من حيث الضيافة وتلتزم بتقدمي جتربة فريدة ومؤثّرة.
مرّكزة على التقاليدّ .
وهي عضو يف التحالف الفندقي العاملي ،حتالف الفنادق املستقلّة من فئة اخلمس جنوم ،كذلك أول عالمة
تستمد إهلامها من ثقافات طريق احلرير.
جتارية فندقية عاملية من فئة اخلمس جنوم اليت ّ
حملة عن فنادق مسك
ِ
التطور.
يق ّدم فندق مسك من شذا جتربة جريئة وودودة تسلّط الضوء على أسلوب احلياة العربية دائمة ّ
ِ
انضمت إىل
يشار إىل أ ّن مسك من شذا عالمة جتاريّة لسلسلة فنادق أطلقتها شركة شذا للفنادق ،وقد ّ
حتالف الفنادق العاملي الذي يق ّدم برانمج الوالء "ديسكفري" ألكثر من  10ماليني عضو ،ويشمل
 110000غرفة فندقيّة يف أكثر من  550فندقاا من فئيت األربع واخلمس جنوم ،اتبعة ملا يزيد على  35عالمة
بلدا خمتل افا.
جتارية ،يف  76ا

