اسم العالمة التجارية

التاريخ
تم إنشاء رينا ألول مرة في عام  2007كجزء من شركة العبد الكريم السعودية ،إحدى
الشركات الرائدة واملرموقة في مجال بيع األزياء بالتجزئة منذ عام  1957في منطقة دول
الخليج العربي والشرق األوسط ،واملعروفة بخبرتها في بيع املالبس األنيقة بأسعار معقولة
للجميع .مجموعة العبد الكريم تعد الشركة املالكة لشركة أكوبا فاشيون إيبيريا S.L .؛ وهي
الشركة االسبانية املصممة لجميع أزياء رينا ،ومقرها في مدينة برشلونة.

الرؤية والرسالة:
الرؤية :توفير مالبس وأحذية وإكسسوارات عصرية ومتكاملة بأسعار معقولة ومناسبة
لجميع النساء من مختلف األعمار في الشرق األوسط وفي جميع أنحاء العالم.
نبذة عن العالمة التجارية

الرسالة :السعي البتكار تصاميم فريدة بلمسة عصرية مستوحاة من الثقافة والتراث
العربي األصيل ،لجميع النساء في أنحاء العالم
في رينا ،من املهم تسويق البضائع بأسعار مناسبة مع الحفاظ على معايير الجودة
والتصاميم املتميزة.
القيم:
تصاميم بطابع عصري
تدمج رينا املاض ي بالحاضر من خالل ابتكار موضة عصرية ،مستوحاة من الثقافة والتراث
العربي األصيل .رينا تلهم أسلوب حياة متميز ومختلف عن غيره ،لتلبية احتياجات النساء
في األزياء باململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط.
صمم في إسبانيا

يتم انشاء جميع تصاميم رينا في برشلونة ،اسبانيا ،من قبل فريق تصميم عال الكفاءة
والخبرة ،الذي يجوب العالم باستمرار ملواكبة اخر صيحات املوضة واالتجاهات املبتكرة
في التصميم .
تجربة التسوق:
ً
تم إنشاء متاجر رينا التي تم تجديدها حديثا بتوجه تفصيلي كبير من حيث التصميم
الداخلي والترويج املرئي .لضمان تجربة تسوق مريحة وممتعة .تمثل متاجر رينا ً
أيضا ً
رمزيا
للرغبة في تطوير وتطويع أفضل املمارسات باستمرار ً
وفقا الحتياجات املستهلك ،حيث
يمثل العمالء النقطة املحورية ألعمال املتاجر.
استراتيجية توسيع املتجر:
تركز استراتيجية رينا للتوسع في املتجر على اختيار املواقع التجارية الرئيسية في كل مدينة.
يقع رينا ً
دائما في املناطق الرئيسية واملمتازة للغاية من مراكز التسوق الرئيسية .مواقع
ً
املتاجر املمتازة ،جنبا إلى جنب مع الهندسة املعمارية الجذابة والتصميم الداخلي هي
أفضل صيغة لتعزيز مجموعات األزياء األنيقة ،وبالتالي؛ تعزيز تجربة التسوق.
يجب أن تعكس متاجر رينا صورة الشركة وقيمها ومعاييرها التجارية ً
وفقا للمخزن
الجديد :األنثوي والعصري والناعم تم تصميم التصميم الداخلي للمخازن إلبراز األزياء .تم
تصميم تخطيط املساحة واإلضاءة واألثاث املستخدمة في جميع املتاجر بعناية لتوفير
تصفح سهل وعملي للعمالء  ،حيث يكتشفون أحدث صيحات املوضة ويستلهمونها .تم
تصميم شاشات النافذة واتجاهات الترويج املرئي من قبل فريق العمل املتمرس على نطاق
واسع في برشلونة لضمان صورة العالمة التجارية املحسنة وعرض األزياء
نوع العالمة التجارية

وطنية

القطاع

التجزئة

نوع النشاط

األزياء

الشريحة املستهدفة

النساء

تاريخ التأسيس

2006

منطقة النشاط الجغرافية

اململكة العربية السعودية و البحرين

املناطق املستهدفة في اململكة ملنح
االمتياز
عدد الفروع

جميع مناطق ومحافظات اململكة العربية السعودية في مراكز التسوق ومراكز املدن
التجارية و مواقع ذات حركة كثيفة
5٤
البيع اآلمنOn Consignment basis-
إن الهدف األساس ي هو تحقيق عالقة عمل طويلة األجل يكللها كافة عوامل النجاح
املشترك .ولذلك من خالل زيادة حجم املبيعات مع تحقيق كافة سبل البيع اآلمن للشركاء.
لذلك يتمحور برنامج االمتياز التجاري حول مبدأ البيع اآلمن .والذي يضمن بموجبه
ممنوحي االمتياز دفع مستحقات البضائع املباعة فقط .دون القلق بشأن أي بضائع
راكدة .كونها ستقع تحت عاتق املانح وليس املمنوح.
هامش ربح ثابت ومضمون
توفير هامش ربح مستمر ومضمون بفضل سواعد املوظفين وخبراتهم في مجال البيع
بالتجزئة .وبالتالي ضمان استثمار آمن قليل املخاطر .فاالمتياز لدى رينا يعني الحفاظ على
هامش الربح ذاته .سواء في فترات البيع العادية أو أثناء العروض الترويجية والتخفيضات.

الخدمات واملميزات

الخدمات
طوال فترات التعاون املثمر مع الشركاء .ستسعى الشركة جاهدة إلى توفير كافة سبل
النجاح واملعرفة .فضال عن منح الحق في االستفادة من الخبرات وإدارة النشاط التجاري
واملبيعات والتسويق واإلدارة ونظام العمل اليومي والذي يتضمن املسؤوليات واألنشطة
والسياسات العامة للشركة.
 :وتتضمن الخدمات التالي
خدمات استشارية تتضمن تحليل املواقع التجارية املقترحة
تعليمات التشغيل في املوقع
التدريب املستمر وتنمية قدرات املوظفين
توفير أحدث األساليب التكنولوجية للمبيعات والتصميم .وإدارة النظم التشغيلية

منح حق االستفادة من كافة وسائل االتصاالت والتسويق
توفير املواد الترويجية
أرقام التواصل
اليميل
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