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 افتتاحية

 حصيلة سنة ناجحة : األرقام الرئيسية

 عودة إىل السنة األوىل لفناك الدار البيضاء

 وعود تم الوفاء بها، فناك الدار البيضاء، املرجع يف املنتوجات الثقافية والتكنولوجيا العالية

 فناك الدار البيضاء، فاعل ثقايف ومواطن حقيقي

 ال ميكننا سوى االنخراط بفناك

 فناك الدار البيضاء 2.0
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حان الوقت لتطفئ فناك شمعتها األوىل !

مرت سنة ونحن نتحرك مع زبناءنا لنجعل فناك تعيش باملغرب من خالل عاملني مشوقني: الثقافة 

والتكنولوجيا الحديثة. ونحن اليوم فخورون، بفضل زبنائنا، بحصيلتنا: حوايل مليون ونصف مليون 

زائر، حوايل 273 ألف منتوج مباع، وبيع كتاب من بني كل منتوجني، أكرث من 15 ألف زبون ويف 

ومرتبط بنا اختاروا أن ينخرطوا بفناك، حوايل 170 فقرة تنشيطية وتظاهرة تم اقرتاحها باملجان.

للصور  باملغرب: ماي  األوىل  للمرة  تتم  أغلبها  اإلنجازات،  العديد من  األوىل  السنة  عرفت هذه 

دوري  سبرييت،  هوبا  هوبا  مجموعة  نشذطته  الذي  املوسيقى  عيد  ناجح،  أديب  دخول  فناك، 

فناك لتجربة لأللعاب، ماراطون الصور فناك، حضور العديد من الزوار املهمني واملرموقني عىل 

شاكلة الطيب الصديقي، هندي زهرة، فريديريك بايغبيدر، ماركوس ميلر، أوليفيا رويز، أوم، عبد 

اللطيف اللعبي، فاطمة حال، الطاهر بن جلون والعديد من األسامء األخرى. 

نا ما ميكننا إمتاع جمهورنا به، ويتعلق األمر  بالسنة املاضية عىل أحسن وجه، حضرّ ولالحتفال 

بسهرة خاصة للمنخرطني  يوم 5 دجنرب، حيث سيتم توزيع دليل يضم أفكار هدايا فناك التي 

تضم أكرث من 350 عرض استثنايئ، لعبة مسلية باملتجر«لحظة فناك املربحة« قصد الفوز بالعديد 

من بطاقات الهدايا فناك كل يوم من 6 إىل 12 دجنرب، كام ستكون هناك فقرات تنشيطية والعديد 

من االحتفاالت التي سرتافقنا إىل السنة القادمة.

ويف سنة 2013، سيبقى إرضاء زبنائنا هو شغلنا الشاغل وكذلك خالل السنوات القادمة.

وعيد ميالد سعيد لفناك ولجميع أعضاء الفريق العامل بها.

© فرانك لوريو،

 مأخوذ من معرض »الدار البيضاء« الذي تم تنظيمه شهر أبريل 2012 برواق فناك.

عــــــودة إلــــى السنــة األولـــــــى افتتاحية
لفناك الـدار البيضــاء 
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حصيـلـــــة السنـــــة األولـــــى لفناك :

األرقــــــام الرئيسيــــة 
حصيـلـــــة السنـــــة األولـــــى لفناك :

األرقــــــام الرئيسيــــة 

منذ االفتتاح بتاريخ 2 دجنرب 2011، استقبلت فناك أكرث من 1,5 مليون زائر.

عدد املنخرطني : 15 ألف

كمية املنتوجات التي تم بيعها منذ االفتتاح : 273 ألف منتوج.

حصة كل منتج من املبيعات املحققة :

%33 : صوت وصورة 

%33 : صوت وصورة  املعلوميات املصغرة 

%18 : الكتب 

%16 : أقراص  مدمجة، أقراص دي يف دي واأللعاب. 

عدد فقرات التنشيط : 

• أكرث من 60 فنان ومبدع تم استدعاؤهم ملقابلة جمهور فناك.

• 170 تنشيط مجاين تم تنظيمه، أي مبعدل تنشيط واحد كل يومني.

عدد التظاهرات التجارية : 12، أي تظاهرة كل شهر.

عدد معجبي الفايسبوك : أكرث من 51 ألف معجب.

أول سهرة ملنخرطي فناك

أبريل 2012
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دوري فناك لتجربة األلعاب 
يوليوز 2012 يف مقهى فناك

وعود تم الوفاء بها !
الثقافية  املنتوجات  يف  املرجع  البيضاء،  الدار  فناك 

والتكنولوجيا العالية 

© فرانك لوريو،

الجائزة األوىل ملاراطون الصور، املوضوع "النزهات".

فناك، املرجـع يف املنتوجــات الثقــافيــة 
والتكنولوجيــا العـاليــة

قصد الوفاء بوعودها، جمعت فناك العديد من املستشارين املتخصصني قصد توجيه 

الزبناء وتقديم أحسن املنتوجات لهم بأحسن األمثان، وتضم فناك اليوم 77 متعاونا 

)باملقر واملتجر( لجعل فناك املكان األفضل للثثقيف والتجهيز.

تقدم فناك الدار البيضاء مجموعة كبرية من املنتوجات بجميع األمثان يف مساحة 3000 

مرت مربع : 

كتب، أقراص مدمجة، أقراص دي يف دي، املعلوميات املصغرة، الصوت، التلفزة 

والفيديو، الصورة، الهواتف النقالة، ويف املجموع نجد حوايل 50 ألف منتوج 

ثقايف وتكنولوجي.

تم بيع حوايل 273 ألف منتوج 

• 140 ألف كتاب)من بينها 35 ألفا خالل الشهرين األولني(

•  45 ألف قرصا مدمجا وقرص دي يف دي.

• 23 ألف لعبة فيديو ومجموعات ألعاب.

• 65 ألف منتوج تقني )التلفزة والفيديو، الصورة، املعلوميات، الهاتف النقال، 

الصوت واإلكسسوارات(.
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فؤاد لعروي الحلقة األدبية طاهر بن جلون

دوري فناك لتجربة األلعاب
صيف 2012

باسكال بوتيبا
مدير مخترب التجارب فناك بفرنسا

ماي 2012

فناك، املرجـع يف املنتوجــات الثقــافيــة 
والتكنولوجيــا العـاليــة

تبقى فناك الدار البيضاء أول مكتبة باملغرب :

حوايل 35 ألف مرجع متوفر باملتجر، كام ميكن للزبون أن يطلب كتابا باملجان.

10 مكتبات تقدم النصائح يف خدمة الزبون ملساعدته يف اختياراته.

 تم بيع أكرث من 140 ألف كتاب منذ االفتتاح

 يحتل الكتاب املرتبة الثالثة من بني منتجات فناك.

 كتاب من بني كل منتجني تم بيعهام  بفناك.

تساهم فناك يف منح لذة القراءة من خالل العديد من اللقاءات األدبية التي تتم 

برمجتها طيلة السنة، الحلقات األدبية، اللقاءات مع املؤلفني، قراءة الحكايات 

لألطفال، الدخول األديب... 

مت فناك اختيارها الخاص بالدخول األديب لتوجيه القررّاء خالل  للمرة األوىل، قدرّ

هذه الفرتة التي تعرف زخام يف املستجدات.

فناك، فــي قــمــة األلـــعــــاب املـتـطـــورة

تأيت منتجات األلعاب عىل رأس مبيعات مجموعة األقراص املدمجة وأقراص دي يف دي 

واأللعاب.

حوايل 23 ألف منتوج لأللعاب تم بيعه منذ االفتتاح.

  PES13 ،Assassin Creed ،Need For Speed غالبا ما تكون ألعاب الفيديو املعروفة مثل

متوفرة بفناك ألجل متعة عاشقي ألعاب الفيديو.

جمعت فناك مجموعة عشاق األلعاب من خالل تظاهرتني رئيسيتني: دوري فناك لتجربة 

األلعاب واأليام العاملية أللعاب الفيديو. 

املتجــر املـرجــع للمنتجـــات التكنـولـوجيــة

حوايل 8000 مرجع وأكرب مجموعة منتجات من اإلكسسوارات التي تضم جميع العالمات 

التجارية.

طيلة السنة، يأيت خرباء للقيام بعروض وحصص للتجارب قصد اكتشاف املنتوجات الجديدة.
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من اليمني إىل اليسار :

رامي عياش، النادي األديب، ورشة الشباب، ماراطون ماي 2012   
فريديريك بياغبيدير هندي زهرةعبد اللطيف اللعبي عبد الله الطايعالطيب الصديقي أوليفيا رويز

لـفـنــاك،
فـــاعـــــل ثقــــافــي حـقـيـقــي 

فناك،
فـــاعـــــل ثقــــافــي حـقـيـقــي 

سنـــة حــــافلـة بــالتـظــــــاهــرات 

واكبت فناك ودعمت التظاهرات الثقافية عىل امتداد اململكة :

معرض الكتاب بالدار البيضاء، جازابالنكا، مهرجان الضحك مبراكش، فيستي موض 

موازين  مهرجان  العامل،  وموسيقى  كناوة  مهرجان  املوضة(،  )أسبوع  ويك  فاشن 

بالدار  الرثات  أيام  بفاس،  الروحية  املوسيقى  مهرجان  البولفار،  العامل،  إيقاعات 

البيضاء.

تم استقبال 57 فنانا منذ االفتتاح :

فريديريك بياغبيدير، مجموعة هوبا هوبا سبرييت، رامي عياش، الطاهر بت جلون، 

الله  عبد  اللعبي،  اللطيف  الرشايبي، عبد  ميلر، سعيد  ماركوس  رويز،  أوليفيا  أوم، 

الطيب  النارصي، مجموعة هوسة،  فاطمة حال، سعيد  ميز،  الطايع، هندي زهرة، 

الصديقي، فاطمة املرنييس، فؤاد العروي... 
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مــواعـيــــد منـتـظـمــــة...

مواعيد الشباب : كل أسبـــوع

الدار  فناك  يستقبل فضاء  السبت صباحا،  وأيام  الزوال  بعد  أربعاء  كل 

البيضاء الخاص بألطفال والذي يتواجد بالطابق األول األطفال من أجل 

أو  الحكايات  قراءة  أجل  من  أو  الشخصية  وتطوير  املرسح  يف  ورشات 

لتقديم عروض أفالم الرسوم املتحركة.

الحلقة األدبية : الخميس الثالث من كل شهر 

لفناك  التابع  الكتاب  بصالون  منتظمة  بصفة  الكتاب  عشاق  يتواجد 

الكتب  الكتشاف  سانحة  مناسبة  يف  وانتقاداتهم  عشقهم  ليتقاسموا 

الجديدة يف جو حميمي.

نادي بوب روك كل شهر 

م يوسف زغاري، صحفي ومعلرّق بإذاعة أطالنتيك لعشاق املوسيقى  يقدرّ

فرصة الختبار معارفهم املوسيقية، حيث يقوم بإجراء مسابقة عىل إيقاع 

تاريخ األغاين والفنانني املختارين.

فناك،
فـــاعـــــل ثقــــافــي حـقـيـقــي 

الدار البيضاء، فضاء مناسب لقضاء أوقات رائعة للكبار والصغار.

172 فقرة تنشيطية خالل السنة :  

خاصة  عروض  قراءات،  للشباب،  ورشات  إهداءات،  لقاءات،  موسيقية،  حفالت 

بالتكنولوجيا العالية، معارض للصور، نوادي بوب روك...

• أمثلة لبعض التظاهرات : ماراطون الصور فناك، تجربة األلعاب فناك، عيد 

   املوسيقى، سهرات رمضانية مع أسبوع العود.

• املانكا : تعدرّ فناك رشيكا للجمعية املغربية ملامريس لعبة يوغي يوه لتجعل زبناءها 

   يكتشفون عامل هذا الفن الياباين.

حميد حضي

يوليوز 2012 

سعيد الرشايبي

غشت 2012

 األيام العاملية أللعاب 

الفيديو، نونرب 2012 
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سهرة املنخرطني 

فناك 2.0ال يـمكنـنـا سـوى االنـخـــراط بفناك

تقوم العالمة البارزة يف الثقافة والتكنولوجيات الحديثة مبكافأة وفاء زبناءها من خالل امتيازات 

نادي فناك.

أكرث من 15 ألف منخرطا

 مينحوننا ثقتهم. 

نادي فناك هو عبارة عن : 

• عروض خاصة للمنخرطني تصل إىل حدود 30 يف املائة عىل مجموعة من 

   املنتجات كل شهر.

• دعوات مميزة : سهرات للمنخرطني، دعوات ثقافية...

• اإلخبار بجميع مستجدات املتجر وبربنامج املواعيد الثقافية...

• خصم دائم بنسبة 5 باملائة عىل جميع منتجات املتجر.

 Imax, Home & Cook,( العديد من االمتيازات لدى الرشكاء الثقافيني املعتمدين •

)…Adventurland

فئة كبرية من املرتبطني بفناك :

• أكرث من 52 ألف معجب عىل الصفحة الرسمية لفناك الدار البيضاء باملوقع 

االجتامعي الفايسبوك.

 www.fnacmaroc.ma حوايل 10 آالف زائر يف األسبوع للموقع  االلكرتوين •

 تواصل دينامييك عىل اإلنرتنت :

• يضع فريق فناك الدار البيضاء عىل االنرتنت جميع العروض وبرنامج املواعيد الثقافية 

  املنتظر تنظيمها باملتجر باإلضافة إىل العديد من األخبار األخرى.

• ميكن ملحبرّي فناك تقاسم عشقهم وإبداء آرائهم حول املستجدات واالكتشافات ومتابعة 

  جميع أخبار فناك 



Fnac Casablanca Morocco Mall
1, Boulevard de l’Océan, Boulevard de La Corniche

Casablanca

www.fnacmaroc.ma
www.facebook.com/fnacmaroc

غــــــزالن القـــــرمـــــودي 
مسؤولة العالقات مع وسائل اإلعالم 
g.elkarmoudi@groupeaksal.com

     

18، شارع املسرية الخضاء 
الدار البيضاء، املغرب 

+212 )0( 6 75 95 69 97 الهاتف :




