الرؤيـة والمهمـة
لترفيـــه

رؤيتنا
أن نكــون الشــركة الرائــدة في مجال توفير الخدمــات الغذائية
فــي المنطقــة ،عبر توفير خبرة إســتثنائية لشــركائنا ،وتأمين
عائد مالي متميز لمساهمينا.

مهمتنا
تحقيــق التميــز مــن خــال القيــادة التــي تتســم بالمســؤولية
وااللتــزام ،وبــذل أقصى الجهود لتحقيق هــذا التميز من خالل
االبتكارات وروح الفريق الواحد
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مؤتمــر ترفيـــه السنــــوي
لعـام  2015م

السيد أحمد مراشدة
الرئيس التنفيذي لشركة ترفيه

صورة جماعية تعود لمؤتمر ترفيه سنة 2015

السيد كامران خان
نائب رئيس قسم التسويق والتعاون التجاري

السيد رائد عليان المدير العام للسنة الحالية

شعار "ترفيه"للعام 2015
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انعقدت في الســادس عشــر مــن فبرايــر 2016م فعاليــة المؤتمر
السنوي لشــركة ترفيه ،أحدى شركات ســدكو القابضة في فندق
حياة بارك في مدينة جدة ،حيــث أحتفل المؤتمر باألحداث الهامة
للشــركة ،وتم التعريف بالجهات المهمة الفاعلة داخل الشــركة
الذين اســهموا بفعالية في انجاز ســنة ناجحــة .ومن خالل حديث
السيد أحمد مراشدة المدير التنفيذي لشركة ترفيه في االحتفال
فقد اســتعرض أعمال ترفيه للســنة ،وكشــف عن خطط الشــركة
للعام 2016م .

“ قوتك “ كان شعار العام 2015م للشركة ،والذي عبر باختزال عن جميع
موظفــي شــركة ترفيه  ،وكم أنه يمكــن للفرد أن يكون مؤثر ،وليكون
الشــعار تأكيد أخر على التزام الشــركة بالنجاح من خالل مساهمة كل
موظف في خلق النجاح.
كما أنها كانت مناسبة عبرت من خاللها شركة ترفيه عن تقديرها من
خــال مكافأة بعــض الموظفين والمطاعم كتعبيــر عن تقديرها على
أدائهم المتميز للعام 2015م .

الجـــــــوائز
يســر شــركة ترفيــه أن تتقدم بتهنئــة مجموعة المطاعــم والموظفين التالية أســمائهم لقاء العمــل الممتاز الذي
قدموه خالل العام 2015م .

العالمة التجارية األفضل تقييم للسنة (أبل بيز)
جيزان أبل بيز ()%89.9

إرضــاء الزوار
القصيم أبل بيز ()%93

أفضـل مبيعات للسنة (من الموازنة)
النخيل أبل بيز ( 9,8مليون ريال سعودي )%27,5 .

أفضـل مبيعات للسنة (من حيث الحجم)
الملك عبد اهلل أبل بيز ( 12,7مليون ريال سعودي)

موظـــف السنـــة
رشاد كناث
(قسم تكنولوجيا المعلومات)
ندى زين الدين
(قسم المالية)

أفضل المعــامالت التجارية للسنــة
االندلس أبل بيز ( 671,810ريال سعودي)

أفضـــل بائع لدى برنامج «قطاف»
هاني بيومي (الرمال)  585,121ريال سعودي

أفضل مدير للعمــليات لعام 2015
غسان بن خليفة

المديــر العــام للسنــة
رائد عليان (أبل بيز جيزان)
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جــــائزة أبـل بيــــز التطـــوعـية
من سدكــو
أنــه شــعور غامــر بالفخر ونحــن نعلــن أن فريق أبل بيــز « لكرة
القدم ،والذي كان مشارك في دوري سدكو السنوي مطلع شهر
فبراير قد حصــد المركز الثاني في المســابقة التطوعية .وكان
هذا االنجاز بقيادة الســيد أحمد مراشدة الذي بذل جهد عظيم
باستضافته لجمعية البر في الرد سي مول في جدة.
()https://www.youtube.com/watch?v=xz4yoawbht8
كما قام الفريق التســويقي بقيادة الســيد غســان ضنــاوي بتنظيم
الحدث في أبل بيز – رد سي مول.

تهانينــا للفريــق وألبــل بيز علــى هــذه الجائزة
الرائعة .ترفيه كعالمة تجارية تخطط أيضًا للقيام
بالمزيــد مــن المبــادرات التطوعية مــع منظمات
مختلفة في ربوع المملكة.
مــن الــيــســار إل ــى اليمين.
خالد صالح باجنيد (مدير
الـ ــعـ ــاقـ ــات الــمــؤســســيــة
والحكومية بشركة ترفيه)،
كــمــران نعيم خ ــان (نــائــب
رئيس التسويق والتواصل
لــشــركــة ت ــرف ــي ــه) ،أنــيــس
مؤمنة (الرئيس التنفيذي
لسدكو) وعمر أحمد باناجا
(ن ــائ ــب رئ ــي ــس الــتــســويــق
والـــــتـــــواصـــــل ل ــل ــش ــرك ــة،
اتصاالت شركة سدكو).
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جائـزة أبـل بيز من اإلتصــــاالت
السعودية
أحــر التهاني ألبل بيز فرع مركز الرمال بالرياض بمناســبة
فوزهم بجائزة قطاف إس تي ســي لســنة 2015م .وتحقيقه
أفضــل أداء عبــر كل فروع أبل بيــز في المملكــة العربية
السعودية.

حقــق مركــز الرمــال أرقــام متميــزة ،وبهــذه
المناســبة تهنــئ شــركة ترفيــه الســيد عمــر
ســلطان ،الســيد فــراس عــاوي والســيد هاني
بيومــي وفريــق عمــل مركــز الرمــال علــى هــذا
الجهد المتميز وجدار االنجاز المستحق.
إجمــاالً جميــع الفروع حققت نتائــج عظيمة ،واذا
اســتمر هذا التقدم العظيم باطراد فأن شركة
ترفيه بالتأكيد ستتخطى األرقام المنجزة خالل
السنة األخيرة .
أبل بيز فرع مركز الرمال
الشريك االفضل ل STCقطاف لعام 2015

فريق أبل بيز مع الســيد علي الزهراني (مدير
قسم التسويق والشراكات في ) STC
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أبل بيز تفتتح أول فرع لها
في حائل

التصميم الخارجي ألبل بيز  -فرع حائل

أعلنت أبل بيز عــن انطالق فاعلية افتتاح
فرعها العشــرين في المملكة واألول في
مدينة حائــل .المطعم فتح أبوابه لزبائنه
في الخامس والعشــرين مــن مايو ،وفور
إفتتاحه حقق صدى قوي في المدينة.

يقـــع الفـــرع في شـــــــارع األميـــــر مـقــرن بن
عبد العزيــز في مركــــز الفايــز والذي يتمتع
بأماكــــن جذابـــة وعالمـــات تجارية قوية ويعد
من المناطق الهامة في المدينة.

التصميم الداخلي لفرع ابل بيز  -حائل
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قسم الموارد البشرية
ما بعد 2016م
فــي قلــب اي منظمة ،يواصل قســم الموارد البشــرية مشــاركته
في االعمال لتحقيق االهداف المشــتركة وليقــود أداء الموظفين
للوصول إلى المستوى التنافسي المستهدف.

ّ
لعــل المســئولية الرئيســية أو االلتــزام الرئيســي إلدارة
المــوارد البشــرية ينصــب بالســعي باإلرتقاء إلــى ما وراء
المســتوى الحالــي ليتوافــق والخطــط المســتقبلية
لشــركة ترفيــه ،بالتركيــز علــى خطــط النمــو والعمــل
علــى التحديــات القادمــة للوصول إلى النجــاح واإلنجازات
المنشــودة .إن مـــشــــــاركة المـــــــوارد البشــــرية فــــــي
االستراتيجية المتبناة وقرارات األعمال سوف تعمل على
تعزيــز النمــو مــن خالل مشــاركة أوســع مــع قــادة وفرق
شــركة ترفيــه ،ومــن خــال تحــول اســتراتيجية المــوارد
البشــرية إلى مجموعــة من المبادرات والنشــاطات التي
ســيتم اإلعــان عنهــا بشــكل منهجــي خالل الســنوات
القادمــة لدعــم رؤيــة شــركة ترفيــه بــأن تصبــح وجهــة
العمل المفضلة في سوق العمل السعودي.

رحلــة الطمـوح
بدأت بالفعل...
اجعل أحالمك
كبيرة
محمد الســفياني  -مدير إدارة الموارد البشــرية بشركة ترفيه
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الموظفين الجــــدد
مرحبًا بكــم معنـا!

األستاذ :سيد عبدالواصي
محلل مالي
األستاذ :محمد سيد عبداهلل
نائب رئيس العمليات
األستاذة :إيالف عثمان خميس
منسقة الموارد البشرية
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شركـة ترفيـه توفـر دورات
تدريب قيادية

دورات تدريب قيادية

بـــالـــتـــــــــــوازي مــــــــــــــع الــجــهـــــد
ِ
ال ــم ــت ــواص ــل لــشــركــة تــرفــيــه
وطــمــوحــهــا ال ــدائ ــم لــتــطــويــر
قـــــدرات الــمــجــمــوعــة اإلداريـــــة
مـــــــــن خـــــــــــال تــــــزويــــــدهــــــم
ب ــال ــم ــه ــارات الـــازمـــة لــتــعــزيــز
أفضل لقيادتهم وإدارتــهـــــم
لـــــــأفـــــــرادُ ،عـ ــــ ــــ ــقـ ــدت دورة
تــدريــبــيــة ف ــي شــهــري أبــريــل
ومـــايـــو لــمــجــمــوعــــــــــــــة مــــدراء
م ــن الــمــطـــــاعــم والــمــكــــــــــــــتــب
ال ــرئ ــي ــس ـــ ـــ ــي ف ـ ــي فــنـــــــــــون
القيـــادة وإدارة فرق العمل.

دورات تدريب قيادية
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عروض شركة ترفيه
الرمضانية
أطلقت أبل بيز خالل شهر رمضان لهذه السنة
عرضييــن مميزيــن ،تمثلــت بتقديــم خيارين
منفصليــن لزوارهــا خــال رمضــان بحســب
المدينــة  /المنطقة يختارهــا العميل .كما كان
هناك قائمة بوفيه بســعر ثابت وقائمة مختارة
في بعض المناطق أيضًا بســعر ثابت  .الطعام
لــكال العرضين تم اختيــاره بعناية ليتناســب
ورغبات وتوقعات الزوار.

العرض الرمضاني ألبل بيز

عــروض أبــل بيــز الرمضانيــة اشــتهرت جــدًا خــال
الســنوات القليلة الماضية واشبعت ذائقة مرتادي
مطاعمهــا وعملــت ايضــً علــى توســعة دائــرة
مرتاديهــا الدائميــن .كمــا وتحتفــل أبل بيز بشــهر
رمضــان في مطاعمها عبر تزينها بأجواء رمضانية
لتعطي زوارها شعور جميل خالل الشهر المبارك.

العرض الرمضاني ألوشن باسكت

11

رمضان هو دائمًا شهر مميز  ،ولكنه مميز بشكل
أكبر لعالمة تجارية كبوابة الصين  .ويعبر المطعم
عن تميز شهر رمضان عبر عرض جميل جدًا بأسعار
معقولــة لبوفيــه مفتوح في كل فروعه بســعر 59
ريال ســعودي فقط  .األجواء حيوية جدًا وتستطيع
أن تشعر بسعادة الناس خالل زيارتها للمطعم .

العرض الرمضاني لبوابة الصين

مطعــم رومانــوز مكارونــي جريل أحتفل هــو االخر
بأجــواء رمضــان عبــر عــرض رمضانــي بســعر 79
ريــال ســعودي حيــث يشــتمل علــى قائمــة مختارة
تحتوي على أكثر أطباق المطعم شــهر ًة باإلضافة
الــى المقبــات ،الســلطات  ،الحســاء  ،المشــروبات
والحلويــات العربية ،ليتمتع الزوار بأشــهى األطباق
اإليطالية في أجواء رمضانية ودية .
ولعشــاق الطعــام البحري ،آوشــن باســكت قدمت
عرض قائمة مختارة بســعر  89ريال سعودي ،الزوار
تمتعوا بالطعام واألجواء خالل الشهر المبارك .
العرض الرمضاني لمكاروني جريل
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شركة ترفيه ترعى
نهائي كرة قدم
سدكو السنوي
حــازت شــركة ترفيــه علــى شــرف رعايــة
الــدور النهائــي لبطولــة ســدكو لكــرة
القدم الســنوية في مطلع مارس  ،حضر
النهائي أكثر من أربعمائة مشــجع ،حيث
زودت شــركة ترفيــه الحــدث باألطعمــة
والمشــروبات  ،التي تركــت انطباع جمي ً
ال
وأســتمتع المشــجعين بالضيافــة التــي
قدمتهــا شــركة ترفيــه  ،وبشــكل عــام
أثمــر الحــدث بخلــق شــعور إيجابــي لــدى
المشاركين.

شركة ترفيه ترعى نهائي كرة قدم سدكو السنوي

شركة ترفيه ترعى نهائي كرة قدم سدكو السنوي
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شركة ترفيه ترعى مسابقة
وسائل التواصل االجتماعي
لدى برنامج قطاف

فــي فبرايــر  2016م ،قدمــت العالمــات التجاريــة األكثــر
شــهرة فــي شــركة ترفيــه كواحــدة مــن أهــم الرعــاة
الرئيســين فــي مســابقة  – STCقطــاف لوســائل
التواصــل االجتماعــي ،ووزعــت جوائــز علــى شــكل
قســائم شــرائية للفائزيــن STC .قطــاف هــو برنامــج
مكافئــات يســتخدم بكثرة من خــال جميع العالمات
التجارية لشركة ترفيه.

قطاف أوشين باسكت

قطاف مكاروني جريل

قطاف بوابة الصين
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معـرض وظائــف
ترفيـه في جامعة
عفت
شــاركت شــركة ترفيه ممثلة بالسيدة ســارة غراب والســيدة ريم العتيبي في معرض الوظائف والمهن
الذي أقيم في جامعة عفت في مطلع شــهر ابريل 2016م .
وقــد جــذب المعــرض الكثيــر من الطالبات الشــابات الطموحات ليكــون لديهن الفرصة والعمل مع شــركة ترفيه،
فقــد كان مفيــدًا جــدًا لهــن للبحــث والحصــول على التدريــب أو أي فرص متاحة داخل الشــركة  .وإلتقت الشــركة
الكثيــر من المرشــحين المحتملين خالل معرض الوظائف في الجامعة.

السيدتان  /سارة غراب و ريم العتيبي
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شراكة اسمنت
القصيــم
إتفقــت أبــل بيــز وبوابــة الصيــن فــي القصيــم علــى شــراكة مــع أســمنت القصيــم،
للحصــول علــى خصــم  ٪10لموظفــي أســمنت القصيــم عنــد تناولهــم الطعــام في
المطعميــن .وتتطلــع شــركة ترفيــه دائمــً لتوســيع قائمــة األعمال لديهــا عن طريق
التعاقــدات البينيــة مــع الشــركات األخرى ،وســيكون هنــاك المزيد من هــذه الخطط
ليتم انجازها في هذه الســنة.
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أبل بيز تطلق حملة اصنع
الستيك الخاص بك

أبل بيز تطلق حملة اصنع الستيك الخاص بك
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في يناير 2016م أطلقت أبل بيز
أحــدث حملة لها بعنوان (اصنع
الستيك الخاص بــك) في جميع
فــروعــهــا فــي الــمــمــلــكــة ،وهــذه
الحملة الناجحة مكنت الزبائن
من صنع الستيك الخاص بهم
مـــن خــــال اخ ــت ــي ــار تــتــبــيــاتــهــم
ال ــخ ــاص ــة واالطــــبــــاق الــجــانــبــيــة
والصلصات ،في محاولة إلخــراج
الطهاة اللذين بداخلهم.

األضالع المقطعة

CROSSCUT RIBS

الجديدة ألبل بيز

اضالع كروس كت

عبــر جميــع فروعهــا فــي المملكــة خالل منتصف شــهر مــارس أطلقت أبل بيــز حملة ترويجيــة لألضالع
المقطعــة والتــي اســتمرت فقــط لفترة محدودة .األضالع المقطعة تحظى بشــعبية واســعة في جميع
مطاعم أبل بيز في الشــرق األوســط وباألخص في المملكة العربية السعودية.
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اطالق حملة

HANDHELDS

الجديدة من أبل بيز

في منتصف شهر إبريل أطلقت
أبــل بيز حملة Handhelds
الجديدة ،والتي خصصت لكل
محبي الساندويتش.
جذبــت الحملــة الكثيــر مــن
ضيوفنــا وخاصــة الشــباب الذيــن
أحبــوا دائما وجبــة Handhelds
مــن أبــل بيــز ،لتســتمر الحملــة
لمــدة  6اســابيع فــي جميع فروع
المملكة.
سندويتشات ()Handhelds
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فعاليــة أبل بيز
وجمعيــة البـر

فعالية الرعاية االجتماعية

فعالية الرعاية االجتماعية

من منطلق االلتزام بواجبات المســؤولية
االجتماعية ،والحــرص الذي تبدية أبل بيز
على العمل بشــكل وثيق مع المؤسسات
الخيريــة .إســتضافت فــي الثانــي مــن
شــهر مايو ،أبل بيز :فرع الرد ســي مول،
مجموعــة مكونة من  30طف ً
ال من الحضانة
االجتماعية في جدة .وكانت فاعلية رائعة،
حيث إســتمتع األطفال بوقتهم .وشركة
ترفيــه كمجموعــة تتطلــع للتوســع في
مجــال العمــل االجتماعي ،وعمــل المزيد
من األنشــطة والفعاليــات اإلجتماعية في
أنحــاء المملكة مــن منطلق المســئولية
اإلجتماعية.
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أبل بيز تستضيف
 30طفالً من دار
االيتام
ومن منطلــق االلتزام االجتماعــي الذي تتبناه
شــركة ترفيه دعــت أبل بيز عشــرين طف ً
ال من
جمعيــة البــر لأليتــام بجــدة ،يــوم االثنين 29
فبرايــر 2016م ،لتنــاول الطعام فــي مطعمها
في الرد ســي مول ،مع ابتســامة على وجه كل
طفــل  ،أنجزت أبل بيز هدفهــا في خلق تجربة
فريدة ليس فقط بالنسبة لألطفال ،ولكن ايضًا
للمشــرفين البالغيــن والقائمين على الخدمة
أيضًا.

اجتماع ابل بيز وجمعية البر بجدة

حب و سالم

الســعادة الظاهــرة علــى وجــوه
اطفال جمعية البر

صورة جماعية مع جمعية البر بجدة
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التوصيل
للمنازل

فروع جديدة اآلن
متوفرة لخدمة
التوصيل المنزلي
في أبل بيز

فــي الفتــرة الممتــدة مــن مارس الــى يونيــو ،أطلقت أبل بيــز خدمتهــا لتوصيل
الطلبــات إلــى المنــازل فــي فــروع متعــددة :فــي كل من جــدة والمدينــة المنورة
واألحســاء والدمــام والقصيم ،وقد أدى ذلك إلى زيادة المبيعات .واالســتراتيجية
هــي أن تتــم خدمــة التوصيــل مــن خــال بوابــات االنترنــت مثــل طلبــات ،هنجقر
ستيشــن وهلــو فــود لتوصــل منتجــات أبــل بيــز ،وتســهيل عملية الطلــب عبر
االنترنت على العمالء.

مواقع فروع ابل بيز للتوصيل للمنازل
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ترفيه ترعى فعالية مجمع
ال بالما في القصيم

مجمع ال باالما

قامت شــركة ترفيه ممثلة بـ أبــل بيز وبوابة
الصيــن برعايــة الفعاليــة التــي ًاقيمــت في
مجمــع ال بالما فــي القصيم في بداية شــهر
فبراير2016 ،م.
وال بالمــا هــو مجمــع ســكني فاخــر ،يحتــوي علــى
أكثر من  230شقة سكنية .ولتشعر شركة ترفيه
مــن خالل رعايتها للحــدث الداخلي بالفخر ،وليتم
توزيــع العديــد مــن الهدايــا والهبــات للســاكنين
فيه.
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أبل بيز تطلق قوائم الطعام
الجديدة للشركات

الخيار الحصري

الخيار الممتاز

أطلقــت أبــل بيــز قوائم الطعام الجديدة والمحدثة الخاصة بها للشــركات  ،وهذا العرض متاح في جميــع فروع المملكة العربية
الســعودية .ولتعطــي عبــر قوائم الطعام للشــركات عروض رائعــة يمكنها االختيار منها  ،وقد تم عمــل تقييم من خالل إعادة
النظــر فــي قوائــم الشــركات ووجــد أنها أفضل من الســابقة  .وقــد تضمنت نوعان من الخيــارات التي يمكن للشــركات االختيار
فيما بينها ،الخيار الممتاز وقيمته 149ريال ســعودي  ،والخيار الحصري الذي قيمته  99ريال ســعودي.
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أبل بيز وبوابة الصين تواصل
تقديم عروضها الخاصة
وكتيبات القسائم الشرائية

كتيبات كابونات أبل بيز

كتيبات كابونات بوابة الصين

عرضنــا مــن شــركة ترفيــه عملــت على جذب المزيــد من الزبائن الشــغوفين مــع المحافظة على قاعــدة عمالئها
األوفيــاء ،حيــث حافظــت كل من أبــل بيز وبوابة الصيــن على العروض الخاصــة المميزة المقدمة للزبائن ورســم
الخطــط التســويقية الناجحــة التــي أثبتت جدواها ،كما توســعت ايضًا لتغطي رومانوز مكاروني جريل واوشــن
باســكت خالل الربع الثاني من 2016م.
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العروض الخاصة وكتيبات
القسائم الشرائيةمن
مكاروني جريل وأوشن باسكت

كتيبات كابونات مكاروني جريل

كتيبات كابونات اوشن باسكت

قدمــت كل مــن رومانــوز مكارونــي جريل واوشــن باســكت مــع بداية مايــو مثلما فعلت أبــل بيز وبوابــة الصين ،العــروض الخاصة
المميزة وكتيبات القسائم الشرائية المحفزة ،كانت لهذه الحوافز الفائدة الكبرى لضيوفنا في جعلهم يعيدوا التجربة المميزة
بالعودة مرات ومرات لمطاعمنا مع العروض المثيرة التي نقدمها لهم.
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مكاروني جريل تطلق فعاليات
مختلفة في جدة

صورة جماعية للفعالية

من أجــل االحتفــال ،رومانو مكارونــي غريل في
جدة نظمــت فعالية خاصة ألهــم ممثلي اإلعالم
مع كبار الشخصيات.
كان هنــاك فعاليتيــن منفصلتيــن واحــدة حدثت في
الســابع عشــر من ابريــل 2016م واألخرى في العشــرين
مــن مايــو 2016م ،والفعاليتيــن حازتــا علــى ردود فعل
إيجابيــة مــن الضيــوف اللذيــن حضــروا ،وقــد ُأكــرم
الضيــوف بأطبــاق شــهية طازجــة مــن الفــرن ،وكانــوا
مأخوذين تماما بالخدمة واألجواء

مكاروني جريل  -جدة
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إطالق قائمة طعام الشركات
من مكاروني جريل
تماما مثل أبل بيز ،مكاروني جريل ايضًا أطلقت أول قائمة طعام للشركات ،التي قدمت
من خاللها للشركات عروضًا رائعة لالختيار منها .
قوائــم الشــركات هــذه تحتوي خيــاران يمكن للشــركات اإلختيار بينهمــا  ،الخيار الممتــاز بقيمة 130
ريال ســعودي  ،والخيار الحصري بقيمة  90ريال ســعودي .

قائمة طعام الشركات من مكاروني جريل
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إطالق بوفيه بوابة الصين
في فرع القصيم
فــي بدايــة شــهر مايو  ،بــدأت بوابــة الصين
فــرع القصيــم خيــار البوفيــه خــال جميــع
األوقــات  ،التغييــر مــن قائمة حســب الطلب
كانــت إيجابيــة حتــى االن  .عــرض البوفيــه
يتكــون مــن  49ريــال ســعودي خــال أوقات
الغــداء و 59ريــال ســعودي خــال أوقــات
العشــاء  .هذه مرحلة مشوقة ونحن نتطلع
لما هو قادم .

عرض بوابةالصين  -فرع القصيم
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ترفيه تطلق حملة (األطفال
يأكلون مجانًا)
في أبل بيز ومكاروني جريل
فــي بدايــة مارس أطلقت أبل بيــز ورومانوز مكاروني
جريــل حملتهم األخيرة ليقودوا العائلة لمطاعمهم
مــن خــال عرض وجبــات مجانيــة لألطفال بيــن األحد
واألربعــاء ،فاألطفــال هــم المحــرك األساســي لآلبــاء
والعائــات عنــد إختيار مطعــم لتناول الطعــام فيه،
وتهــدف الحملــة الــى تفعيــل ذلــك مــن خــال هــذا
العرض الذي يستمر حاليًا في مطاعم معينة.

العرض المجاني لألطفال_ابل بيز

االطفال يأكلون مجانا_مكاروني جريل
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العالمة التجارية ألبل بيز في
السالم مول بجدة

عرض الغداء-السالم مول

كان لشــركة ترفيه إمتياز رعاية بطولة كرة القدم لشــركة ســدكو في
بدايــة مــارس  ،وشــهدت المبــاراة النهائية حضور أكثر من  400مشــجع،
حيــث زودت شــركة ترفيــه الحــدث بالطعــام والمشــروبات ،وأعجــب
المشــجعين بالضيافــة التــي قدمتهــا شــركة ترفيــه وبالحــدث ككل
بطريقة إيجابية للغاية.
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لماذا تحب الطعام الصيني؟
بوابة الصين تسأل متابعيها
على تويتر
“لمــاذا تحــب الطعــام الصينــي ؟” كان اســم لعبــة
بوابــة الصيــن  ،التــي أقيمت فــي يناير عبر حســاب
البوابة بـ تويتر  .المنافســة التــي خلقت ضجة كبيرة
فــي مجتمع تويتــر ،طلبت مــن المســتخدمين وضع
قائمة باألســباب التي تجعلهم يستمتعون بالطعام
الصيني  ،والفائز يحصل على بالي ستيشــن. 4
النجــاح الواســع للمســابقة قــاد بوابــة الصيــن لإلعــان عن
المزيــد مــن المتعة من خالل التركيز على المســابقات عبر
وســائل التواصل اإلجتماعي المختلفة في المســتقبل .

سؤال مسابقة تويتر

الفائز بمسابقة تويتر اثناء استالم جائزته
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أوشن باسكت تطلق مسابقة
عبر وسائل التواصل اإلجتماعي

جزء من المسابقة

مسابقه اوشن باسكت في وسائل التواصل االجتماعي

أطلقت اوشــن باســكت مســابقة مــن عبر صفحات مواقــع التواصــل االجتماعي الخاصة
بهــا فــي فبراير 2016م  ،من خالل الطلب من الزبائن أخذ صور لوجباتهم أثناء تواجدهم
وزياراتهــم لمطاعمهــا بمختلــف الفــروع  ،وهــذه المنافســة جــزء فــي إطــار الجهــود
المستمرة وا.لرامية لخلق مبادرات اقوى لمشاركة المستهلكين  .والفائز يمنح قسائم
شرائية كهدايا
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أوشن باسكت الرياض
تطلق عرض غداء خالل وسط
األسبوع

أوشــن باســكت فــرع (العليــا بالزا)
بالريــاض أطلــق فــي اواخــر شــهر
ابريــل عــرض يتضمــن غــداء خــال
وســط األســبوع بقيمــة  42ريــال
ســعودي .وهــذا هــو العرض األول
الــذي أطلقتــه اوشــن باســكت
والمســتمر حاليــً فقــط فــي
الريــاض ،ليتــم فــي وقــت الحــق
إطــاق المزيد مــن هذه العروض..
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مشاركة أوشن باسكت في
معرض المأكوالت و الفنادق
والضيافة السعودي

فعالية معرض المأكوالت و الفنادق والضيافة السعودي

مثلــت اوشــن باســكت شــركة ترفيــه فــي
التاسع من مايو 2016م ،في المعرض الواحد
والعشــرين لـــ فنــدق الطعــام الســعودي
والضيافــة والــذي أقيــم فــي مركــز الحارثــي،
بالتعــاون مــع قنصلية جنــوب أفريقيا.
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مبـــــــــــــــــارك
عمــار محمــد األهدل
للسيـد ّ

متــــزوج حــديثــــًا
أحتفــل الســيد عمــار محمــد األهــدل،
منســق المــوارد البشــرية فــي شــركة
ترفيــه فــي نهايــة مــارس 2016م بحفــل
زفافــه ،والــذي كان لجــزء مــن الفريــق
الشــرف بحضــور مراســيم الزفــاف
الجميلــة .ونحــن فــي شــركة ترفيــه نــود
ان نتمنــى لــه كل التوفيــق فــي حياتــه
ا لجد يد ة .
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CONGRATULATIONS
TO MR. AMMAR
MOHAMMED
ALAHDL

NEWLY MARRIED!
Towards the end of March, 2016.
Mr. Ammar Mohammed Alahdl,
TARFEEH
Human
Resources
Coordinator got married and we at
TARFEEH would like to wish him
all the very best in his new life.
Part of the team had the honor to
attend the beautiful ceremony.
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OCEAN BASKET
SAUDI FOOD HOTEL
& HOSPITALITY EXPO
PARTICIPATES IN

Saudi food, Hotel & Hospitality Expo event

O

cean Basket presented
TARFEEH on the 9th of
May, 2016 in the 21st
Saudi Food, Hotel & Hospitality
Expo that took place in Al Harithi
Center, in collaboration with the
South African Consulate.
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OCEAN BASKET RIYADH
LAUNCHES WEEKDAY
LUNCH OFFER

O

cean Basket (Al Alia
Plaza branch) in Riyadh
launched towards the
end of April their weekday lunch
offer which is at 42 SR. This is
the first offer that was launched
for Ocean Basket in which it is
only currently running in Riyadh,
more exciting offers will be
launched soon.

Lunch Offer
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OCEAN BASKET’S
SOCIAL MEDIA
COMPETITION

Part of the Competition

Ocean Basket Social Media Competition

O

cean Basket launched a competition via its social media
platform in February 2016, whereby consumers were
asked to snap photos of their meals during visits to the
restaurant’s various branches.
The competition, part of the restaurant’s continuous efforts at creating
stronger consumer engagement initiatives, witnessed large
participation, and winners were awarded with gift vouchers.
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‘WHY DO YOU
LIKE CHINESE
FOOD?’
“Why do you like Chinese food?”

was the name of China Gate’s game, held
in January via its Twitter platform. The
competition, which created huge buzz in the
local Twitter community, asked users to list
reasons for why they enjoyed Chinese food,
with the winner receiving a PlayStation 4. The
widely successful competition led to China
Gate announcing more fun, social media
focused competitions in the future.

Twitter Competition Question

Winner of Twitter competition receiving his prize

Twitter Competition Teaser
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APPLEBEE’S BRANDING
IN AL SALAAM MALL
JEDDAH

Lunch Offer - Salaam Mall

A

pplebee’s promoted their weekday lunch offer in Al
Salaam Mall in Jeddah in early March, 2016 with a 15
LED video which ran for a period of two weeks. The
promotion can be seen in 7 different LED locations inside the
high traffic mall. This campaign is another tool to boost sales
and increase traffic inside the restaurant.
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‘KIDS EAT FREE’ CAMPAIGN IN APPLEBEE’S &
MACARONI GRILL

I

n early March, Appebee’s and
Romano’s Macaroni Grill launched their
latest campaign to drive “family traffic”
to their restaurants through offering free
meals to kids between Sundays and
Wednesdays. Kids are the main driving
factor for parents and families when
selecting a restaurant to dine-in, and the
campaign aims to leverage that through
this offer which currently runs in selected
restaurants.

Kids Eat Free – Applebee’s

Kids Eat Free – Macaroni Grill
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CHINA GATE
QASSIM BUFFET
LAUNCH

I

n the early month of May, China
Gate Qassim branch started
Buffet option during all times, the
change from a la carte menu had
been positive thus far. The buffet
offer consist of 49 SR during Lunch
times and 59 SR during Dinner
times. This is an exciting period
and we are looking forward for
what is laying ahead.

China Gate Qaseem Offer
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LAUNCH OF
MACARONI GRILL
CORPORATE MENUS

J

ust like Applebee’s, Macaroni Grill also launched its first corporate
menus. Corporate Menus gives companies a great offer in which they
can choose from.

This corporate menu has two choices in which companies can choose from,
the Premium Choice which is at SR 130 and the Exclusive Choice which is at
SR 90.

Macaroni Grill - Corporate Menu
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MACARONI GRILL
LAUNCHES DIFFERENT
EVENTS IN JEDDAH

Group photo from the event

I

n cause of celebration, Romano’s
Macaroni Grill in Jeddah organized
a special event to important media
representatives along with VIP guests.

There were two separate events that
occurred on April 17th and another on May
20th with both getting positive feedback
from our guests list who made it to the event.
The guests were treated with delicious
dishes fresh from the oven and were widely
impressed with the service and ambiance.
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Macaroni Grill Jeddah

BOUNCE BACK &
COUPONS BOOKLET
FOR MACAORNI GRILL &
OCEAN BASKET

Macaroni Grill Coupons Booklet

Ocean Basket Coupons Booklet

B

y beginning of May and just like Applebee’s & China Gate, Bounce-back Cards and Coupons
Booklets were introduced for both Romano’s Macaroni Grill & Ocean Basket, these incentives
are very beneficial to our guests as it can play an important role to bring them back to our
restaurants with the exciting offers that we offer them.
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APPLEBEE’S & CHINA
GATE CONTINUE TO OFFER
INCENTIVE-DRIVEN
BOUNCE-BACK BOOKLETS

Applebees Coupons Booklet

China Gate Coupons Booklet

T

o attract potential customers while maintaining their loyal customer base,
both Applebee’s and China Gate have remained true to their proven and
successful bounce-back marketing initiatives.

The offers, which provide guests with numerous incentives, deals and discounts, had also
expanded to cover Romano’s Macaroni Grill and Ocean Basket during Q2 of 2016.
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LAUNCH OF THE
N EW APPLEBEE’S
CORPORATE MENUS

Premium Choice

A

Exclusive Choice

pplebee’s launched their new and updated Corporate
Menus. This offer is available across all branches in
Saudi Arabia.

Corporate Menus gives companies a great offer in which they can
choose from. The Corporate Menus had been revised and have a
fresher feel than the previous one. There are two choices in which
companies can choose from, the Premium Choice which is at SR
149 and the Exclusive Choice which is at SR 99.
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TARFEEH SPONSORS
LA PALMA COMPOUND
EVENT IN QASSEM

La Palama compound

T

ARFEEH
company
represented
with
Applebee’s & China
Gate sponsored an event
that took place in La Palma
Compound in Qassem during
the beginning of February,
2016.
La Palma compound is a Luxury
residential that has over 230
apartments. Tarfeeh were proud
to sponsor an internal event
with numerous giveaways to all
residents who are living there.
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DELIVERY
LOCATIONS IN
APPLEBEE’S

F

rom March to June, Applebee’s launched its home
delivery service in multiple branches (one each in
Jeddah, Madina, Al Ahsa, Dammam, Qassim) this
had resulted in increase of sales. The strategy will see home
delivery online portals such as Talabat, Hunger Station and
Hellofood deliver Applebee’s products and facilitate consumers’
online ordering process.

Applebee’s Home Delivery Locations
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APPLEBEE’S &
AL BIR SOCIETY
EVENT

A

pplebee’s
invited
twenty
orphaned children from the Al Bir
Society of Jeddah to dine in its
restaurant at Red Sea Mall on Monday
the 29th of February, 2016. With a
smile on each child’s face, Applebee’s
accomplished its goal of creating a
memorable experience not only for the
children, but for the supervising adults
and servers as well.

Peace & Love

Applebees & Al Bir Society of Jeddah

Group photo with Al Bir Society of Jeddah
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Excited individual

APPLEBEE’S HOSTS
30 ORPHANAGE
KIDS

Social Nursery Event

O

n May 2nd, Applebee’s
Red Sea Mall branch
hosted a group of 30
kids from Social Nursery in
Jeddah Community.

Social Nursery Event

It was a great event where
the kids enjoyed their time
and TARFEEH as a group is
looking to expand and do
more CSR activities across
the country.
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LAUNCH OF NEW
HANDHELDS IN
APPLEBEE’S

I

n Mid-April, Applebee’s
launched its new
Handhelds exciting
campaign which was
dedicated to all sandwich
lovers. The campaign
attracted a lot of our
guests especially the
youth who always liked
Applebee’s handhelds.
Campaign ran across all
branches in the Kingdom
for a period of 6 weeks.
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APPLEBEE’S NEW
CROSSCUT
RIBS

Crosscut Ribs

A

pplebee’s across all branches in the Kingdom in mid of March ran a
promoted campaign of Crosscut Ribs which will ran only for a limited period
of time. Crosscut Ribs are widely popular across Applebee’s restaurants in
the Middle East and especially in Saudi Arabia.
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APPLEBEE’S CREATE
YOUR OWN STEAK
CAMPAIGN

I

Applebee’s Create Your Own Steak Artwork

17

n January of 2016,
Applebee’s launched
its latest strategic
campaign entitled
“Create Your Own Steak”
across all 19 branches
in the Kingdom. The
successful campaign
enabled customers to
create and customize
their own steaks by
choosing their own
seasonings, toppings,
sides and sauces, in a bid
to bring about their inner
chefs.

QASSIM CEMENT
PARTNERSHIP

A

pplebee’s & China Gate in Qassim agreed on a
partnership with Qassim Cement to have a 10%
discount for their employees when they dine in there.
TARFEEH are always looking to expand their B2B list and
there will be more plans for that to happen this year.
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TARFEEH
JOB FAIR IN EFFAT
UNIVERSITY

T

ARFEEH Represented by Ms.Sara Ghurab & Ms.Reem Al Otaibi from the Human
Resources Department participated in the career fair which took place in Effat
University in early April, 2016.

The fair attracted many young ambitious women students to have the opportunity and work
with TARFEEH, it was very beneficial for them to seek for an internship or any available opening
within the company. The company met a lot of potential candidates during the career fair and
are excited for what the future holds.

Ms.Reem Al Otaibi & Ms.Sara Ghurab
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TARFEEH SPONSORS
STC “QITAF” SOCIAL
MEDIA COMPETITION

I

n February of 2016, Tarfeeh’s most
popular brands served as one of the
main sponsors of the STC Qitaf Social
Media competition, and distributed
prizes in the form of vouchers to the
winners. STC Qitaf is a reward program
and it is extremely used across all
TARFEEH brands.

STC Qitaf Ocean Basket

STC Qitaf Macaroni Grill

STC Qitaf China Gate
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TARFEEH THE ANNUAL SEDCO
FOOTBALL FINAL

T

ARFEEH
had
the
privilege to sponsor
the Final of the SEDCO
annual football tournament
in beginning of March. The
final witnessed more than
400 fans, where TARFEEH
catered the event with food
and beverages. Fans loved
the hospitality that TARFEEH
gave and overall the event
was resulted in a positive way.

TARFEEH Sponsors the Annual SEDCO Football Final

TARFEEH Sponsors the Annual SEDCO Football Final
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Romano’s Macaroni Grill also had a
Ramadan Offer with 79 SR which is a set
menu that contains the restaurant most
popular dishes along with appetizers,
salads, soups, beverages and Arabic
Sweets. Guests had the privilege to
enjoy the best Italian dishes in a nice
and friendly Ramadan atmosphere.

Macaroni Grill Ramadan Offer

For all seafood lovers, Ocean Basked
presented a set menu offer for 89 SR,
guests enjoyed the food and ambiance
during the holy month.

Ocean Basket Ramadan Offer
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TARFEEH RAMADAN

OFFERS
Applebee’s during the month of
Ramadan launched two great offers
for this year. Guests have two separate
Ramadan options depending on the
city/location a customer chooses.
There was a buffet menu for a fixed
price tag and Set Menu in some
locations also at a fixed price tag.
The food selection for both offers
had been carefully chosen to meet
guest’s satisfaction and expectation.

Applebee’s Ramadan Offer

Applebee’s Ramadan offers are very
popular from past several years and
builds good traffic in the restaurants.
All of our restaurants are decorated in a
Ramadan atmosphere giving our guests
a good feel during the holy month.
Ramadan is always a special month, but
it is even more special for a brand like
China Gate. The restaurant is having a
very nice offer at a very affordable price
for open buffet across all its branches at
just 59SR. The atmosphere is very lively
and you can feel people’s happiness
upon visiting our restaurants.

China Gate Ramadan Offer

11

TARFEEH LEADERSHIP
TRAINING COURSES

Leadership Training

I

n line with TARFEEH
continuous effort
and aim to develop
capabilities of
management teams by
providing them with the
needed skills for better
buildup of their leadership
and people management,
a training course was
conducted on April & May
for Managers and Middle
Managers respectively.

Leadership Training
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NEW EMPLOYEES
WELCOME ABROAD!

Mr. Mohamed Said Abdalla
Vice President Of Operations

Mr. Syed Abdul Wasey
Ms. Elaf Othman Khomayies
Human Resources Coordinator

9

Finance Analyst

HRD BEYOND

2016
I

n the heart of any organization, Human Resources
Department continues to partner with business to
fulfill a common objective and to drive employee’s
performance to reach the competitive level.

The keen interest for HR Department is going
beyond the current level to match the future
plans for TARFEEH. We focus on growth
plans and work on overcoming challenges
to reach the success and achievements we
seek. Human Resources involvement with
strategy and business decision will grow
by further partnering with TARFEEH leaders
and teams, and by reflecting the strategy
into set of JR initiatives and activities that
will be declared in a systematic approach
for the coming years to support TARFEEH
vision of becoming an Employer of Choice
in the Saudi Labor market.

Mohammed Al-Sufiani - TARFEEH, HR Director

THE AMBITIOUS
JOURNEY ALREADY
STARTS..........
DREAM BIG
8

APPLEBEE’S
LAUNCHES FIRST
BRANCH IN HAIL

Applebee’s Exterior

A

pplebee’s announced the launch of the 20th
branch opening and first in the city of Hail.
The restaurant had opened its door to its
customers on the 25th of May and immediately it
made a very strong impact within the city.
Applebee’s had received nothing but positive reaction
and feedback from the branch’s guests & visitors in Hail.
The branch is located in Prince Muqran Bin Abdulaziz
Street in Al Faiz center which is considered a very
important area in the city with attraction places and
strong brands.

Interior design of Applebee’s Hail
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APPLEBEE’S RIMAL
CENTER STC QITAF
AWARD

C

ongratulations to Applebee’s Rimal Center
(Riyadh) branch in winning the best
performance within all Applebee’s outlets in
Saudi Arabia in STC Qitaf for the year of 2015.

Rimal
Center
achieved
outstanding
numbers, so TARFEEH would like to
congratulate Mr.Omar Sultan, Mr.Firas Alawi
and Mr.Hani Bayoumi and the whole team of
Rimal Center on a great job.

Rimal Center - Applebee’s best partner
of 2015 in STC Qitaf

All of the branches did achieve great results
overall, and till now as of this current year and
if it continues at this great pace, TARFEEH
will definitely overtake the numbers that was
achieved last year.

Applebee’s team with Ali Al Zahrani
(STC Partnerships Section Manager Marketing Sector)
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APPLEBEE’S
VOLUNTARY AWARD
FROM SEDCO

W

e are proud to announce that the Football
team of “Applebee’s” which participated
in the annual SEDCO football tournament
in early February has won the 2nd place for the
Voluntary Competition.

The team led by Mr. Ahmed Marashde put in a great effort as they hosted
Al Bir Society in Red Sea Mall in Jeddah (https://www.youtube.com/
watch?v=xZ4Y0awBHT8). The Marketing team led by Mr. Ghassan Dennaoui
organized the event at Applebee’s Red Sea Mall.

Congratulations to the team and to Applebee’s
on this outstanding award. TARFEEH as a brand
is also planning to do more voluntary initiatives
with different organizations around the Kingdom.
From left to right. Khaled
Saleh Bajunaid (Corporate and
Government Relations Manager
of TARFEEH), Kamran Naim Khan
(Vice President of Marketing and
Corporate Communication of
TARFEEH), Anees Moumina (Chief
Executive Officer of SEDCO) &
Amr Ahmed Banaja (VP Marketing
& Corporate Communication,
Corporate Communications of
SEDCO).
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AWARDS
TARFEEH would like to congratulate the below employees and
restaurants for an excellent job done in the year of 2015.

Best ABA of the Year (AB’s)
Applebee’s Jizan (89.9%)

Guest Satisfaction
Applebee’s Qaseem (93%)

Best Sales of the Year (Budget)
Applebee’s Nakheel (SR 9.8 M 27.5%)

Best Sales of the Year (Volume)
Applebee’s K. Abdullah (SR 12.6 M)

Employee of the Year (Head Office)
Mr. Rishad Kunnath
(IT Department)
Ms. Nada Zeineldin
(Finance Department)

B2B Award of the Year
Applebee’s Andalus (SR. 671,810)

Best Qitaf Sales
Mr. Hani Bayoumi (Rimal) SR. 585,121

Operator of the Year
Mr. Ghassen ben Khalifa

GM of the Year
Mr. Raed Elayan – Applebee’s Jizan
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2015
TARFEEH ANNUAL
CONFERENCE

Group photo from the 2015
Tarfeeh Annual Conference

Mr.Ahmed Marashde
Tarfeeh CEO

O
Mr.Kamran Khan
Vice President of Marketing & Corporate Com.

n February 16th, 2016, TARFEEH held its
annual conference in Park Hyatt Hotel
in Jeddah. The conference celebrated
the company’s milestones and acknowledged
important players within the organization who
paved the way for a successful year. Speaking
at the event was Mr. Ahmed Marashde, CEO of
Tarfeeh, who recapped the events of 2015 and
discussed plans of 2016.
This year’s theme was called “THE POWER OF YOU”
which reflects on how all TARFEEH employees on how
much an individual can make an impact, the theme
was emphasized on the company’s 2015 successes
as well, on ways to build on that success and the
important role each employee plays in creating
that success. TARFEEH also awarded employees
and restaurants in recognition of their remarkable
performances in 2015.

Mr. Raed Elayyan
GM Of the Year

2015 Tarfeeh Annual Conference Theme
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TARFEEH
VISION &
MISSION

VISION
To be the leading food service provider in our
region, delivering exceptional experience to our
stakeholders and providing outstanding financial
value to our shareholder.

MISSION
Achieving excellence through committed and
responsible leadership, striving for excellence
through innovations and team spirit.
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