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" كريم تواصل تقديم حلول نقل مبتكرة في القاهرة  بــ الخاص الصحفي البيان مرفق

ضمن شبكتها المتنامية بالسوق ” Bike“واإلسكندرية وطنطا من خالل دمج خدمة 
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كريم تواصل تقديم حلول نقل مبتكرة في القاهرة واإلسكندرية وطنطا من 
 ضمن شبكتها المتنامية بالسوق المحلي ”Bike“ خالل دمج خدمة

  

أعلنت كريم، الشركة الرائدة في حجز السيارات الخاصة عبر تطبيق  -7102نوفمبر  8 القاهرة في
من خالل تطبيقها  ”Bike“ جات النارية تحت أسمالهاتف الذكي في المنطقة، عن دمج اإلسكوتر والدرا

كوسيلة مواصالت جديدة ضمن شبكتها في مدن القاهرة واإلسكندرية وطنطا بما ُيعد أحدث إضافة 
لباقة خدمات الشركة الهادفة لمساعدة الُركاب في السوق المحلي على مواجهة االزدحام بشوارع 

    وأكثرها توفيراً.تلك المدن والوصول إلي وجهاتهم بأسرع طريقة 

  

، حرصت كريم علي تصميم عملياتها التشغيلية 4102ومنذ انطالق أعمالها بالسوق المصري عام 
كي تالئم االحتياجات المحلية والطبيعة السكانية لكل مدينة ومجتمع تعمل به. وألّن القاهرة 

تمثل المواصالت احدى  واإلسكندرية وطنطا من أكثر المدن ازدحاماً ونشاطاً في السوق المصري،
أهم التحديات التي تواجه ماليين المواطنين يومياً في تلك المدن. ومن خالل إطالق خدمة الدراجات 
النارية الجديدة، فإّن كريم تمنح عمالئها وسيلة انتقال سريعة واقتصادية وممتعة دون استهالك وقت 

    طويل في الطريق.

  

ة كريم بالقاهرة: "إّن تلبية االحتياجات المتنوعة لعمالئنا في مدير عام شرك -يقول بالل المغربل
المدن التي نعمل بها يمثل أهم أولوياتنا في كريم. وُيعتبر هدفنا في جعل حياة الناس أكثر سهولة 
أهم حافز لنا كي نقدم حلوالً مبتكرة للتغلب على التحديات المرتبطة بالمواصالت في مصر. وبعد 

في القاهرة واإلسكندرية وطنطا، تواصل كريم ريادتها في تطوير قطاع المواصالت  ”Bike“ إطالق خدمة
كابتن يعملون بتلك الفئة بحلول الربع األول من  10.000بالسوق المصري. إننا نستهدف الوصول إلى

   ، من أجل خلق المزيد من الوظائف آلالف المصريين خالل الفترة القادمة."4102عام 

   

وسيعمل الحل الجديد الذي أطلقته كريم على تخفيض تكاليف االنتقال في المدن الثالث بنسبة 
مقارنة بالرحالت التقليدية. في الوقت نفسه، بلغ عدد كباتن اإلسكوتر والدراجات  %53تصل إلى 



حيث يتضاعف حجم أسطول كريم   .%33كابتن بمعدل نمو أسبوعي  0111النارية في كريم أكثر من 
  أربعة أضعاف.ب

     

وفي إطار استجابتها ألكثر مشكالت المواصالت الحاحاً في مصر، قامت كريم باستحداث خدمات 
تتناسب مع احتياجات السوق المحلي من أجل المساهمة في حل مشكلة المواصالت. ففي 

قة، لغرد، قامت كريم بدمج سيارات التاكسي األبيض ضمن شبكتها بالقاهرة الكبرى وا4102سبتمبر 
حيث تستهدف خطط الشركة مد هذه الخدمة في عدد من المحافظات والمدن المصرية األخرى من 
أجل تلبية الطلب الهائل على وسائل المواصالت في السوق المصري. وتوفر كريم أيضاً خدمة 

  التاكسي المائي في القاهرة وخدمة الُتوك توك في الغردقة والساحل.

   

ت فقط منذ دخولها السوق المصري، تمكنت كريم من توسيع نطاق أعمالها وفي خالل ثالث سنوا
كابتن حيث تمكنت الشركة من إنجاز ماليين الرحالت  21.111مدينة مصرية وما يقرب من  02لتشمل 

. وتستهدف كريم 4102ماليين مستخدم منذ انطالق خدماتها في السوق المصري عام  5ألكثر من 
  لشبكتها المتنامية.إضافة المزيد من المدن 

 -انتهى-

 


