"دايت كير" توسع خدماتها
في مجال البرامج والخدمات الغذائية الصحية
وتطرح برنامج "إليت" الجديد والمبتكر





تسعى "دايت كير" الرائدة ،التابعة لشركة "أعمال القابضة" الكويتية ،إلى التوسع في مجال
المأكوالت والمشروبات والبرامج الغذائية
تعتبر "دايت كير" الرائدة في مجال البرامج الغذائية من خالل ابتكارها برامج الفعالة تساعد
على التحكم بالوزن والحفاظ على الصحة
تعرض "دايت كير" قائمتين جديدتين" ،الدايموند" و "القولد" ،من خالل برنامج "إليت"
الجديد الذي يضم مكونات منتجة محليا ولحوم ذبح الكويت باإلضافة إلى أصناف جورميه
شهية
تطلق "دايت كير" برنامجها الثاني عشر بعد سلسلة من البرامج الخاصة بأنماط الحياة
الصحية واللياقة وتخفيف الوزن والبرامج الغذائية التي تساعد الكبار والشباب على حد سواء

الكويت XX ،أكتوبر :2015 ،أعلنت "دايت كير" ،الشركة الرائدة في تزويد خدمات التغذية
والبرامج الصحية في الكويت ،عن توسيع شبكة خدماتها ومنتجاتها عبر تقديم برنامج جديد فاخر
تحت اسم "إليت" ،وهو عبارة عن برنامج غذائي متكامل مخصص لألفراد الباحثين عن خيارات
للوجبات الراقية والجورميه والمنتجات المحلية .ويعتبر البرنامج الثاني عشر ضمن سلسلة البرامج
التي تقدمها "دايت كير" الخاصة بأنماط الحياة الصحية واللياقة البدنية وتخفيف الوزن.
وينقسم هذا البرنامج الحصري إلى قائمتين هما "الدايموند" و"القولد" ،تحتوي كل منهما على
أصناف لوجبات ومك ّونات طازجة وصحية منتجة محليا من ضمنها لحوم ذبح الكويت ،كي تُق ّدم بذلك
للسوق الكويتية خيار اضافي في البرامج الصحية وهي الفاخرة من الدرجة األولى كجزء من أسلوب
حياة صحي.
وتعد "دايت كير" جزءا من شركة "أعمال القابضة" ،الشركة الكويتية المعتمدة التي تسعى لتوسيع
نطاق عروضها التجارية بما يتماشى مع توجهات السوق المحلي ،ويلبي تطلعات العمالء المختلفة.
وبهذه المناسبة ،قالت سارة دمشقية ،رئيسة قسم العمليات العيادية في "دايت كير"" :نسعى باستمرار
البتكار خيارات متنوعة تناسب أنماط حياة العمالء الحالية وتساعدهم لتحقيق النتائج الصحية
والغذائية المرج ّوة .والب ّد من تخصيص برامج الحمية والتحكم بالوزن بما يتناسب مع خصوصية
وتفضيالت كل عميل للحصول على أفضل النتائج .ولذا فإننا نعمل باستمرار على مراقبة ودراسة

توجهات السوق فيما يخص أنماط الحياة لتقديم منتجات وخدمات تناسب ك ّل األذواق والمتطلبات
الصحية .وسوف يشكل برنامج "إليت" الجديد وسيلة أخرى تسهل على محبّي المنتجات المحليّة
واألطباق الفاخرة اتباع نمط حياة صحي .وفضال عن ذلك ،سوف يثبت البرنامج بأن المفهوم
’الصحي‘ ال تشير فقط إلى المنتجات غير الشهية ،بل تستطيع أن تكون لذيذة وفاخرة لتغمر حواسّ
الذواقة واألفراد يريدون أن يجمعوا بين أطباقهم المفضلة والمأكوالت الصحي".
وتم تخصيص برنامج العضوية الجديد ليشتمل على المنتجات الغذائية المحلية التي ستتوفّر خصيصا
للسوق الكويتية .وباإلضافة إلى هذه الخيارت الصحية ،تأتي قائمة "الدايموند" التي تعتبر ترقية لقائمة
برنامج "النخبة" ،وتشمل خيارات وجبة الذ ّواقة مثل الكينوا ،والسوشي ،ولحم العجل.
ومن خالل عضوية "إليت" الجديدة توفر دايت كير للمشتركين صالة استقبال خاصة لضمان سرعة
الخدمة مع األولوية في حجز المواعيد ،وخدمة الخط الساخن مع موظف خدمة العمالء الخاص بهم
على مدار الساعة ،وبطاقة العضوية الشخصة التي تشمل مميزات فريدة من نوعها.
توفر "دايت كير" الوجبات الشهية المع ّدة من مكونات طازجة للعمالء يوما تلو اآلخر ،وقد أعدت
قوائم الطعام الجديدة بناء على ما يفضله العمالء ،ويمكن تخصيصها لتناسب احتيجات العميل لتوفّر
بذلك وجبة حصرية لكل شخص .ويشرف على هذه العملية عدد من أخصائيي التغذية يق ّدمون للعمالء
إرشادات الغذاء الصحي بما يتناسب مع احتياجاتهم الغذائية والكميّات التي يتوجب عليهم استهالكها.

