مجموعة  GFHتحصد مجموعة من جوائز التميز ضمن جوائز "ترانسفورم"
بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 5102

المنامة ،البحرين  16يونيو  :5102تم تكرٌم مجموعة  GFHالمالٌة الواقع مقرها فً مملكة البحرٌن  ،ضمن جوائز
"ترانسفورم" لعام  5102وذلك للنجاح الذي حققته المجموعة مؤخرا فً عملٌة تغٌٌرالهوٌة التً قامت بها شركة ٌونٌسونو،
إحدى الوكاالت اإلعنانٌة اإلبداعٌة الواقع مقرها فً مملكة البحرٌن والحائزة على العدٌد من الجوائز فً مجال عملٌات
التحول االستراتٌجً وتغٌٌر الهوٌة .الجدٌر بالذكر أن حفل جوائز "ترانسفورم" ٌقام منذ  6أعوام فً أوروبا ،حٌث تم إقامتها
حدٌثا ً لتشمل الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا وأقالٌم آسٌا.
تم خنال حفل توزٌع الجوائز الذي أقٌم فً دبً ،بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،منح مجموعة  GFHجائزة التمٌز الرفٌعة
المستوى .باإلضافة إلى ذلك تمت مكافأة مشروع تغٌٌر العنامة التجارٌة بجوائز أخرى عن فئة "أفضل حل معماري للهوٌة"
و"أفضل هوٌة مرئٌة من قطاع الخدمات المالٌة" ،وضمن فئة "أفضل استراتٌجٌة مبتكرة".
تأتً هذه الجوائز تبعا ً لتغٌٌر الهوٌة التً قامت به المجموعة مؤخراً كً تعكس الرؤٌة والقٌم الجدٌدة للمجموعة ووضعها
المتمٌز كمجموعة مالٌة شاملة ومتنوعة.
تعلٌقا على ذلك ،صرح السٌد حازم عبدالكرٌم ،رئٌس الشؤون اإلدارٌة للمحافظ االستثمارٌة لمجموعة  GFHبقوله":إن
التزامنا بالتفوق ٌبدأ أساسا باختٌارنا الناجح لشركائنا .نحن سعداء للغاٌة باستراتٌجٌة تغٌٌر الهوٌة ،وسوف نواصل جهودنا
إلرساء اسم  GFHكإحدى أكبر المجموعات المالٌة الرائدة فً المنطقة".
وقال لٌام فارٌل ،الشرٌك المؤسس لٌونٌسونو والرئٌس التنفٌذي للتصمٌم":تجسد هذه الجوائز شراكتنا الناجحة جدا والمستمرة
مع مجموعة  ،GFHكما أنها تؤكد االعتراف الدولً بجودة عملٌة تطوٌر الهوٌة التً قمنا بها وتعتبر أٌضا تكرٌما ألسلوبنا
الجماعً البناء المتبع مع عمنائنا .إننا أٌضا نعتز بالفوز بهذه الجوائز ألنها تؤكد أنه عندما تتضافر الجهود المشتركة لفرق
العمل تتحقق النتائج المبهرة".

عن "مجموعة  GFHالمالية":
تعد " " GFHواحدة من المجموعات المالٌة األكثر أهمٌة فً منطقة الخلٌج ،والتً تتضمن :إدارة األصول ،وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفٌة
التجارٌة والتطوٌر العقاري .وتتركز عملٌات المجموعة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً وشمال أفرٌقٌا والهند .مجموعة  GFHمدرجة فً كل من
بورصة البحرٌن ،وسوق الكوٌت لألوراق المالٌة وسوق دبً المالً .

لمحة عن يونيسونو:
يىَيظىَى هي وكبنت نخذيبث انخصًيى انفُي انًخكبيهت ونهب يكبحب في انبحزيٍ ودبي .حشخهز انىكبنت ػهً َطبق واطغ بأطهىبهب االطخزاحيجي في انؼًم
اإلبذاػي يًب جؼههب أكبز يؤطظت يظخمهت الطخشبراث حطىيز انهىيت واالحصبالث في انًُطمت ححىس ػهً جىائش رفيؼت .يُذ َشأحهب في انؼبو  ،6002فبسث
يىَيظىَى بخًض جىائش دونيت كبزي ” “Rebrand 100و 71جبئشة ححىل نهخًيش في اطخزاحيجيت انخحىل واإلبذاع.
يضى ػًالء يىَيظىَى ػذدا يٍ األطًبء انًؼزوفت ببنًُطمت ويُهب بخهكى ،هيئت حُظيى االحصبالث (انبحزيٍ) ،بببكى ،انًًهكت انمببضتَ ،يظبٌ ،طيخزويٍ،
نكشص ،حىيىحب ،إص حي طي ،فيفب ،يجهض انُمذ انخهيجي GFH ،وطيخي طكيب .ببطخخذاو طزيمخهب انًخًيشة في ابخكبر انهىيت االطخزاحيجيت حمىو انًجًىػت
بخصًيى هىيبث فبئمت انُجبح وحظبػذ ػهً حزويج هذِ انهىيبث يٍ خالل انحًالث واالحصبالث انًكثفت .نمذ أثبخج انىكبنت لذرحهب ػهً يخبطبت انؼمىل
وححميك أهذاف انًبيؼبث وحؼشيش انهىيبث انخجبريت .وببإلضبفت إنً فىسهب بجىائش ػذيذة يٍ "ريبزاَذ  700و"حزاَظفىرو" ،حصهج يىَيظىَى أيضب ػهً
انخكزيى في كبزي ػزوض انجىائش يثم ) WOLDA (Best of Nation,BNIو( MENA Crystalبخهكى ،يزكش انبحزيٍ انًبني ،فيفب)the ،
( Effiesبخهكى) و( Leoriesبخهكى).

لمحة عن حفل جوائز "ترانسفورم":
تتم إقامة حفل جوائز ترانسفورم منذ  6أعوام فً أوروبا ،حٌث تم إقامتها حدٌثا ً لتشمل الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا وأقالٌم آسٌاٌ .عمل القائمون على
الحفل دوما ً لوضع معاٌٌر أعلى لتعمل على زٌادة أهمٌة العنامة التجارٌة فً مجاالت التواصل اإلستراتٌجً.
ٌأتً إنطناق حفل جوائز "مٌنا" و"آباك" تزامنا ً مع انطناق مجلة "ترانسفورم" وهً مجلة عالمٌة تغطً مجال تطوٌر العنامات التجارٌة وإعادة
تصمٌمها .وهذه السنة حازت العدٌد من الدول فً الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا على الجوائز أكثر من ذي قبل وأصبحت معٌاراً ٌمشً على نهجه
أفضل من ٌقوم باإلبداعٌة والتصمٌم اإلستراتٌجً للعنامات التجارٌة.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
نوال الناجً
مسؤول – قسم العناقات المؤسسٌة
هاتف+973 17538538 :
البرٌد اإللكترونًnalnaji@gfh.com
الموقع اإللكترونًwww.gfh.com :

