
كیونت تحتفل بذكرى میالدھا الثالث والعشرون وتعقد مؤتمر موزعیھا الرئیسي
الذي ینظم مرتین كل السنة

شركة البیع المباشر كیونت تستعمل تكنولوجیا ثالثیة األبعاد لتحویل مؤتمرھا العالمي إلى تجربة افتراضیة غامرة بمشاركة أكثر من
العالمعبرشخص500.000

اإللكترونیة،التجارةأساسعلىالمرتكزالمباشرةللبیعالمرموقةاآلسیویةالشركةَخلََّدْت:2021أكتوبر21یوم-البیضاءالدار
حولالشركةمكاتبالمباشرةالبثتقنیةعبرتابعتھوالذيبعد،عنكبیرحفلتنظیمعبر23میالدھاذكرىسبتمبر،8یومكیونت،

دولة.50منأزیدفيوالعمالءالموزعینوآالفالعالم
V-Conventionلموزعیھا،السنويالنصفالمؤتمركیونتنظمتالمیالدعیدحفلعقبومباشرة Connect،أكتوبر،شھرخالل

وتعد ھذه المرة الثالثة التي یعقد فیھا ھذا المؤتمر في صیغة افتراضیة.
V-Conventionمؤتمرفعالیاتوامتدت Connectاالفتتاحیةالجلسةوعرفتأكتوبر.11یومإلى9یوممنأیام،ثالثةمدىعلى
V-Conventionكیونتموزعيمؤتمرویھدفشخص.500.000المشاركینعددفاقإذقیاسیة،مشاركةالشركةموزعيلمؤتمر

إلى تقدیم الشركة لقاعدة موزعیھا وعمالئھا عبر العالم. وكان المؤتمر ینعقد عادة بشكل حضوري مرتین كل سنة وتمتد على فعالیاتھ
منالمزیدالجتذابوالسعياالفتراضیةالصیغةإلىمؤتمرھاتنظیمفيتنتقلكیونتجعلتكوفید،جائحةظروفأنغیرأیام.5على

دولة.50منأكثرمنالمشاركین
وتم إنتاج وبث الحدث االفتراضي بشكل متزامن في استودیوھین یقعان في نطاقین زمنیین مختلفین، واللذان تم ربطھما افتراضیا خالل

األیام الثالثة التي استغرقھا المؤتمر من أجل إعادة خلق أثر البث المستمر انطالقا الموقعین األصلیین النعقاد المؤتمر في صیغتھ
Unrealالمرموق،الفیدیوألعابمحركاستعمالخاللمنالمتحدة.العربیةواإلماراتمالیزیاالمادیة: Engine،إطارفيالمدمج

سلسلة من اإلنتاجات االفتراضیة والذي مكن من إحداث ومراقبة خشبة عالیة التكنولوجیا وعوالم افتراضیة غامرة، أتاح مؤتمر عمالء
وفيالمبوركواالمدینةمركزقلبفيالمؤتمرخاللالمحدثونبھاقامالتيالجوالتتتبعإمكانیةلمشاھدیھ)VCC2021(#كیونت

استجابةلغة13إلىالفوریةالترجمةخدمةتوفیروتمالجودة.عالیةاألبعادثالثیةمشاھدعبروذلك2021إكسبودبيمعرض
جلسة12.000منأكثرإدارةبھدفعونا50منأزیدتعبئةتمتذلك،منأكثربلدولة.50منأزیدمنالمشاھدینالحتیاجات

دردشة وتقدیم المساعدة خالل الحدث، والذین كان ھدفھم یتحدد في ضمان أن یكون بإمكان المتدخلین اإلجابة على أسئلة المشاھدین
خالل جلسات األسئلة واألجوبة ومساعدتھم في نفس الوقت على إیجاد حلول سریعة للتحدیات التي تطرحھا منصتھم.

V-Conventionلمؤتمراألولىالدورةأنإلىاإلشارةوتجدر Connectمنمارسشھرخاللتنظیمھاسبقوالتي،2021لسنة
السنة الحالیة تحت عنوان "التجدید، اإلحیاء، والمیالد من جدید"، وجھت رسالة أمل وتشجیع قویة لموزعي الشركة وعمالئھا وكل

زبنائھا، من أجل تشجیعھم على رفع التحدیات ومواجھة الصعوبات التي شكلتھا ھذه الفترة الوبائیة بالنسبة للعدید من األشخاص عبر
V-Conventionلمؤتمرالجدیدةالدورةأعطتوقدالعالم. Connectالھممإیقاظعلىالتركیزعبرالموضوع،لھذاجدیدامنظورا

من أجل إیجاد "النقرة"، تلك اللحظة الملھمة للمجتمعات من أجل فتح صفحة جدیدة للحیاة وتحقیق اآلمال واألحالم.
وشملت فعالیات المؤتمر برامج تكوین من تنشیط مھنیة البیع المباشر وممثلین كیونت، وإطالق منتجات جدیدة، وتنظیم دورات تعریفیة

حول واقع البیع المباشر من تنشیط متدخلین فاعلین في القطاع، مع تقدیم إرث كیونت في مجال الخدمات وریادتھا المرتكزة على
Raise(البشریة"لمساعدةنفسك"ارفعلعبارةاألولىالحروفتختزلالتي،RYTHMمؤسسة Yourself To Help Mankind.(

توفیربھدفوذلك،VCC2021#المنصاتمتعددةرقمیةحملةالحدث،موعداقترابمعكیونت،أطلقتالمؤتمر،معوبالموازاة
تجربة تفاعلیة للمشاركین وإشراكھم في التحضیر النعقاد المؤتمر.

ومن بین أبرز المحاور التي عالجھا المؤتمر:

HomePure"للمیاهالكاملةللترشیحالجدیدة سلسلةال إطالق● Complete Water Line"علىكیونتمن
HomePure"مراحل9علىالماء ترشیحل نظامھاتشملوالتيالعالمي،الصعید Nova"الترشیحونظام
HomePure"األولي 1-mc"ومصفاة"HomePure Novasoft."للماءالكاملةالترشیحخطویشكل



 "HomePure،" یوفربحیثمراحلعدةعلىالماءلترشیحنظاماأوروبافيتصمیمھتمالذي
للمستعملین ماء صافیا بشكل مثالي وخال من الملوثات.

Bernhardالفاخرةوللمجوھراتللساعاتلعالمتھاالمقبلةالمجموعاتعناإلعالن● H. Mayer.وقد
كشف ھذا الفرع عن مجموعة رفیعة من الساعات المسقیة بالذھب الوردي، وساعة أوتوماتیكیة للغوص في

Pearlمجموعةالمجوھرات:منجدیدینخطینإلىإضافةمحدودإصدار Iconsالُمَصنَّفوالسوار
Bernhard H. Mayer.

EDG3تقدیم● Plus،األمریكیةالمتحدةالوالیاتفيمسجلةعناصرمنیتكونغذائيمكملوھوالجدید
من أجل تحسین المناعة.

تقدیم ملف حول المبادرات االجتماعیة وبرامج المسؤولیة االجتماعیة للمقاوالت لشركة كیونت عبر العالم●
.RYTHMمؤسسةإشرافتحت

إعالن رعایة كیونت للفیلم السینمائي البولیودي الذي یصور مسار وتاریخ فریق الكریكیت الھندي الذي فاز●
.2007فيT20ببطولة

V-Conventionكیونتعمالءمؤتمرنجاح«إن Connectعلىوضوحااألكثرالمؤشربمثابةیعتبرالشركةمیالدبعیدواالحتفال
أن التكنولوجیا الرقمیة ھي مستقبل كیونت وصناعة البیع المباشر في مجملھا»، تقول مالو كالوزا، الرئیسة التنفیذیة لشركة كیونت،

مضیفة: «تشكل التظاھرات االفتراضیة میزة ثمینة: فھي تمكننا من االتصال بأوسع جمھور وااللتفاف حول كل العوائق المادیة من قبیل
تكالیف السفر والقیود الناتجة عن التأشیرة. ونحن سعداء بمواصلة تنظیم التظاھرات واألنشطة في صیغة مخضرمة لضمان أن تتوفر

لكل شخص فرصة اكتشاف المنتجات والموارد الرائعة ومنصات الخدمات المبتكرة والمجتمع العالمي التضامني الذي توفره كیونت. »

ھویة كیونت: تحویل الصعاب إلى قصص نجاح

البیعشركةأناكتشفوافقدصعبة.وضعیةفيعالقینأنفسھماألعمالروادمنمجموعةوجدعندما1998سنةفيكیونتإنشاءتم
منوفریقدوالر،250.000تناھزثقیلةمدیونیةخلفھاتاركةوضحاھاعشیةبیناختفتقدفیھاشركاءكانواالتيالسابقةالمباشر

معیشتھم.فيبھمیرتبطونشخص100
في تلك الفترة، كان العالم یعرف تحوالت مھمة: األزمة المالیة اآلسیویة وفقاعة األنترنیت خالل التسعینات، والتي تسببت في صعوبات

كبرى للعدید من االقتصادات عبر العالمیة.
یقول المثل: «من الصعوبات تتولد الفرص». ذلك ھو الوصف المثالي لقصة كیونت. فقد رأى مؤسسو الشركة في تلك الصعوبات التي

اعترضتھم فرصة إلنشاء مقاولتھم الخاصة كوسیلة لمساعدة الفرق التي كونوھا، فجمعوا مھارتھم وخبرتھم في مجال البیع المباشر
مستفیدین من قوة التجارة اإللكترونیة التي كانت ال تزال في إرھاصاتھا األولى.

«صحیح أن السنوات األولى لدى شركة كیونت كانت صعبة»، قالت مالو. وأضافت، «عندما بدأت العمل في الشركة لم یكن عمرھا
یتجاوز ستة أشھر. فنحن لم نكن فحسب نواجھ منافسین موجودین في المیدان وأقویاء في قطاع البیع المباشر، بل كنا أیضا نواجھ

لمساعدةنفسك-"ارفعRYTHMاألساسیة،بمھمتناوإیمانھمالمؤسسینرؤیةأنغیرللغایة.مقلقةاقتصادیةوضعیةتداعیات
البشریة"، مكنتنا من التأقلم وتجاوز كل الصعاب لكي نجعل من كیونت قصة نجاح. لذلك أنا سعیدة الیوم أن أكون ھنا من أجل االحتفال

العالم.»أنحاءجمیعفيوعمالئناوموزعینامستخدمینامعالنجاحمنسنة23ب

نبذة عن كیونت
كیونت ھي إحدى أبرز شركات البیع المباشر المرتكز على التجارة اإللكترونیة في آسیا. وتقدم الشركة سلسلة واسعة من منتجات

التجاريكیونتنموذجساعد،1998فيالشركةإحداثومنذأفضل.بشكلالعیشمنالناستمكینأجلمنالحیاةوأسلوبالرفاھیة
المستقلة.مشاریعھمإطالقعلىالعالم،عبربلد100منأزیدفيیوجدوناألعمال،روادمالیین
العالم.عبربلدا25فيمحليحضورعلىكونج،ھونجفيمقرھایوجدالتيكیونت،وتتوفر

وھي عضو في جمعیة البیع المباشر في العدید من البلدان وھي أیضا عضو في جمعیة ھونج كونج للصحة واألغذیة وجمعیة المكمالت
الغذائیة في سنغافورة.



وتنشط كیونت كذلك في مجال الرعایة الریاضیة. ومن أبرز الشراكات التي أبرمتھا في مجال عالم كرة القدم، الشراكة التي تربطھا
بنادي مانشستر سیتي لكرة القدم كشریك رسمي للبیع المباشر.

www.qnet.netالتالي:العنوانفياألنترنیتشبكةعلىكیونتموقعبزیارةتفضلواالمعلومات،منللمزید


