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Trading Division

About Trading
• The sector was founded more than 25 years and has achieved a leading
position in Kuwait market as we adopted a clear strategy to serve the
State of Kuwait in terms of quality products, services and maintain a
sustainable environment for success. Trading Department continues to
diversify and develop opportunities to increase efficiency and maintain
its leading position in the Kuwait market
• Dealing with internationally known brands such as (GE lighting Tungsram lighting - Auto Batteries Duracell - Duracell LED lighting
• It currently has three divisions (B2B - Retail - Automotive batteries (
• They have more than 55 employees having expertise necessary to cover
all areas of Kuwait

Retail division

Nader Rashed Hassan
Retail Manager
&Deputy Trading Manager

• Customers : Dealing & certified at all co-ops & major supermarkets in Kuwait
• Team : Head Division + 2 Supervisor + 4 Salesmen + 2 Drivers
• Brands

: GE lighting - , Tungsram lighting & Duracell LED Lightings - Ulker .

Business To Business
(B2B) Division

Mr. Aman Nore
Direct Sales Manager

Our clientele Includes:
• Ministries ( GE lamps are approved in Ministries)
• Contractors

- Wholesalers

• Real Estate Companies

- Hotels

- Banks
- Retails outlets

• Facilities Management Companies etc. etc……
Team : Division Head + 4 Salesmen + 1 Driver
Brands

: GE, TU & Duracell Lightings.

Duracell Automotive Division
Mahmoud AlKhateeb
Head of Department

• Customers : spare parts shops - Dealing & certified at all co-ops
• Team : Head Division + 3 Salesmen + 2 Technicians
• Brand : Duracell Batteries

نبذة عن القطاع التجاري
 تاسس القطاع منذ اكثر من  25عاما وحقق مكانه رائدة فى السوق الكويت وسمعة
جيدة بناء على استراتيجية الشركة الواضحة لخدمة دولة الكويت من خلل توفير منتجات
ذات جودة عالية .ويواصل القسم التجاري التنويع والتطوير المستمر فى الحصول على
فرص لزيادة الكفاءة والحفاظ على مكانته الرائدة في السوق الكويتي
 ويتعامل مع علمات تجارية معروفة دوليا مثل  :لمبات جنرال الكتريك – لمبات تجسرام
الصلية – بطاريات السيارات ماركة دوراسيل  -لمبات ال اي دي ماركة دوراسيل
 يضم حاليا ثلثة أقسام  :المشاريع والبيع المباشر-

التجزئة -

بطاريات السيارات

 ولدينا اكثر من  55موظفا لديهم الخبرة اللزمة فى تغطية جميع مناطق الكويت

قسم التجزئة
مدير مبيعات ونائب المدير التجاري
نادر راشد حسان

 العملء

 :معتمدين فى جميع جمعيات الكويت والسواق المركزية الكبري .

 فريق العمل

 :مدير مبيعات  -عدد  2مشرفين  -عدد  5مندوبين – عدد  12مروج

 المنتجات  :لمبات جنرال الكتريك  -لمبات تنجسرام – لمبات دوراسيل ال اي دي – أولكر
) حلويات – علك – مصاص (

قطاع البيع المباشر
والمشاريع

مدير مبيعات
امان نور

 العمـــــــلء  :الوزارات  :معتمدين لدي جميع الوزارات والهيئات الحكومية .
الهيئات الحكومية – شركات المقاولت  -البنوك  -النفادق
أسواق الجملة للكهرباء  -الشركات العقارية
 فريق العمل  :مدير المبيعات  -عدد  4مندوبين مبيعات  -عدد  1سائق
 المنتجـــات  :لمبات جنرال إلكتريك و تنجسرام و لمبات دوراسيل ال اي دي

قطاع البطاريات و
المعرض

رئيس القسم
محمود الخطيب

العمـــــــلء  :محلت قطع الغيار – شركات السيارات – محلت كهرباء السيارات -
معتمدين بجميع فروع

الجمعيات التعاونية بالكويت
فريق العمل  :رئيس قسم  -عدد  3مندوبين مبيعات  -عدد  2فنيين
المنتجـــات  :بطاريات دوراسيل للسيارات

