
 

 

 
 

  صحفي بيان

 

 
      4Gاورنچ أسرع شبكة

 " لكل الناس4G "  حملةاطالق  علن ي الرئيس التنفيذي الورنچ مصر

  
 الجديدة الرابع الجيل شبكة ميجابايت لتجربةال مضاعفة  

 مناسب بسعر چاورن من الرابع لخدمات الجيل جديد هاتف اطالق  

 الـ لشريحة مجاني استبدال SIM چاورن منافذ بجميع الذكية الهواتف لمستخدمي  

  4سجل قياس اورنچ لسرعة الـG  ووصل قياس سرعة الخدمة في معمل  ميجابت/ ثانية 27في جاردن سيتي والقاهرة ،

 ميجابت/ ثانية  90الشركة بالقرية الذكية الي 

 

 عن اطالق  واالعالم الصحافة رجال من العديد ضم صحفي مؤتمر في مصر چاورن لشركة التنفيذي الرئيس هاريون مارك جان اعلن

 التنفيذي الرئيس وقال . الماضي اكتوبر في الرابع الجيل خدمات تقديم رخصة على حصولها بعد "لكل الناس  4G" لحملة الشركة

 على االتصاالت تنظيم جهاز التوقيع مع من شهور 3 خالل الخدمة لتفعيل الالزمة الترددات على ستحصل الشركة ان مصر الورنج

   .االفتراضيةالثابت  وخدمات الرابع الجيل رخص اتفاقية

 

 چاورن وتقدممع مجموعة من العروض والخدمات واألجهزة.  عمالئها لكل الرابع الجيل خدمات لتقديم التام استعدادها عن چاورن واعلنت

تطلق  فسوف تكلفة إضافية. ووفقا لهذادون أي  الرابع الجيل خدمات لتجربةمضاعفة حزمة اإلنترنت الشهرية للعمالء ب عرضاالن 

وتأتي هذه الخطوة ، جنيه  1199بسعر ،  4G،الذي يدعم خدمات الـ  TECNO N9الشركة أيضا قبل نهاية نوفمبر الهاتف الذكي 

الذين لديهم چ اورن وباإلضافة إلى ذلك، سيحصل عمالء ،بأقل تكلفة الجديدة الرابع الجيل خدمات تفعيلبهدف تشجيع المستخدمين على 

الـ الكاملة من أجهزة مجموعة الكتشاف الوفرصة  چاورنمتاجر في  الخاصة بهم مجانا   SIMالـ  شريحةامتياز استبدال على ذكي اتف ه

4G تقدمها الشركة. التي 

 

ي في اإلسكندرية لقرية الذكية واآلخرل القاهرة ديو واحدة فييمكالمتين للف مصر چالورن الرئيس التنفيذي جرىأوخالل المؤتمر الصحفي 

، والمكالمة األخرى  ميجابت / ثانية 27الي  وصل قياس سرعة الخدمة في جاردن سيتي والقاهرة وقد .الختبار سرعات للخدمة الجديدة

 .ميجابت / ثانية 90في القرية الذكية سجلت 

 

وسائل االعالم، لسرع أ بثشبكة إنترنت أسرع، ألعاب انترنت أسرع و عن عبارة الرابع الجيل"إن تكنولوجيا : كلمته في يوناره وقال

  خدمات الجيل الثالث". معتعمل  كانت عشر مرات مما كانت عليه عندماأسرع  چاورن شبكة سرعة ستكونالمقدمة،  4G ـالخدمات  معو

 

 ". الجهات الحكومية إلطالق الخدمة رسميا  موافقة ومباركة  سننتظر ناولكن الرابع الجيل خدمات لتفعيل"نحن اآلن على استعداد  وأضاف:

 

حتي  اورنچ في مصر وصلتاستثمارات مشيراُ الي ان ستثمار في مصر باالمصر التزام الشركة  چوأكد الرئيس التنفيذي لشركة اورن

 االستثمارات في المستقبل القريب. مصري ، كما أكد علي استعداد اورنچ لضخ مزيد من مليار جنيه  32االن الي 

 

 عمالئناأن العالم الرقمي و في التقدملمواكبة  االساسيات من تأصبح قد الرابع الجيل أن تكنولوجيا تؤمن چاورن ان": هاريون وقال

 هذه التقنية دون أية أعباء مالية إضافية".  استخدام يستحقون

 

بالجنيه  القيمةمن  ٪50 دفعب وقامتمليون دوالر أمريكي،  484 بقيمة فقط الرابع خدمات الجيل ترخيص على چاورن حصلت وقد

  الرابع الجيل وخدمات فتراضيةاالتراخيص الخطوط الثابتة لتمويل شراء  ووقعت الشركة اتفاقا  المصري والباقي بالدوالر األمريكي. 

 .المساهم الرئيسي لها، مجموعة اورنچيون يورو من مل 500مقابل قرض بقيمة 

 

 

 .الرابع الجيل أول وأسرع مشغل للتوقيع على اتفاقية شراء رخصة چاورن توكان

 



 

 

 اقصي على للحصول تسعى ولذلك دولة 18في أكثر من  الرابع الجيل بإطالق خدمات چاورن مجموعة قامت قائال: " لقد هاريون متواخت

لعمالئها بوعدها والوفاء  مصر في  اعمالها لتطويرواألعمال من تقنياتها المتميزة و خبرتها الواسعة والشاملة في مجال التسويق  استفادة

 . شعارها "معاك في اللي يهمك"تحت 

 

 -انتهى-

 

 
 

 


