
                                                                                                   

 

 :األشياء إنترنت وتطبيقات العقاري  السوق  لتطويرخطوة جديدة  في
  Ready Compound Vodafoneو SODIC GoSmart خدمة ُتطلقان ودافون ڤو  سوديك

 

 7132يوليو  13في القاهرة 

 جديرد  شرراكةل إطالقهما عن "سوديك" واالستثمار للتنمية أكتوبر من السادس وشركةودافون مصر ڤأعلنت شركة 
 تطبيقرا و  المحمرو  تكنولوجيرا دور تفعير  طرير  عرن ،مصرر فري العقاري  السوق  تطوير في المساهمة شأنها من

 ناالشرركت وقعرت حير  ،سروديك ا عو مشرر  جمير  في خدميةال حلو لل متكاملة منظومة خال  من األشياء إنترنت
 مررررن برررردع  لرررركوذ ،" SODIC GoSmart" هرررري جديررررد  خدمررررة سرررروديك بموجبرررر  طلرررر ت   شررررراكة تفاقيررررةا علرررر 

"Vodafone Ready Compound ".  
 

 حلررو  تقرردي ل تهررد  الترري Ready Business خرردما  احررد  هرري ودافررون ڤ طلقهررات   يالترر الجديررد  الخدمررةوتعررد 
 الخردما  مرن مبتكرر  نوعيرة وتقردي  أعمالهرا تطوير عل  الشركا  ساعدي بما مختلفة لقطاعا  متكاملة تكنولوجية

 . االشياء وإنترنت المعلوما  تكنولوجيا عل  اعتمادا  
 
 مرن ،سروديك مشرروعا  لقراطني المقدمرة الخردما  منظومرة فري تحرو  نقطرة ودافرون ڤو  سروديك برين الشراكة مث ت

 الجميرر  لتناسرر  المختلفررة والتعريفررا  السرررعا  وذ اإلنترنررت منهررا ،للمشررتركين الخرردما  مررن العديررد ترروفير خررال 
 أنروا  خرال  مرن المنةليرة واألجهرة  المناز  في الذكي التحك  ونظام ،مناز ال وخارج داخ  للحماية كاميرا  ونظام
وتقردم ڤودافرون الخدمرة مرن خرال  الموقر  االلكترونري أو التطبير   أنرا  .إلر  خردما  االستشعار أجهة  من فةمختل

ا  ما بعد ودافون( أو من خال  مندوب ڤودافون الذي سيكون متواجد بشك  دائ  في سوديك باإلضافة إل  خدمڤ
 البي .

 
 بحضور أكتوبر من السادس مدينةب مقرها في سوديك اأقامته التي توقي ال مراس  خال  الشراكة عن اإلعالن جاء

 المنترردب العضررو- التنفيررذي الررئي -جاسررتاو  سررتيفانوو  سروديك لشررركة المنترردب العضرو-شررري  ماجررد المهنردس
 .الشركتين قيادا  من عددو  مصر ودافون ڤ لشركة

 
 ضرمن جراء  SODIC GoSmart خدمرة إطرالق أن" سروديك" لشرركة المنتردب العضرو شرري ماجد صرح د قو 

 سروديك وتتميرة. متميرة معيشري لمسرتو   والوصو  مشروعاتها قاطني حيا  في نوعية نقلة إلحداث متكاملة خطة
 تحتيررة بنيررة بإنشرراء سرروديكقامررت  حيرر  والبنرراء التطرروير فرري المعررايير أعلرر  تواكرر  الترري مشررروعاتها تنفيررذ بجررود 

 كافة لتلبية التكنولوجية والمنتجا  الحلو  أحدث قدي تو  استيعاب عل  قادر  مشروعاتهافي ك   متقدمة تكنولوجية
 .سوديك عمالء تطلعا 



                                                                                                   

 
 "Ready Compound“ن خدمرة أ مصرر ودافرون ڤ لشرركة التنفيرذي الرئي  جاستاو  ستيفانو صرح جانب ، من

ص ڤودافررون مصررر علرر  مواكبررة التطررورا  الدائمررة فرري مجررا  التكنولوجيررا واإلنترنررت الجديررد  تررأتي فرري إطررار حررر 
وإظهرررار مرونرررة عاليرررة فررري سررروق دائررر  الت يرررر والتطرررور مرررن خرررال  تقررردي  أحررردث تكنولوجيرررا  االتصرررا ،وخررردما  
افرون ومسراعدته  علر  االسرتفاد  مرن خردما  ڤود ،وحلولها المختلفة لخدمة شرائح جديرد  مرن العمرالء االتصاال 
االمختلفررة،   بنسرربة يسرراه  حيرر  ،تنافسررية وقررو  االقتصررادية قطاعررا ال ثرررمررن أك والبنرراء التشررييد قطررا  أن   مضرريف 

 مررنن فرري مصررر و المطررورون العقرراري ي سررل   كمررا 3.52 عررام فرري %9 مررن صررعودا   ،فرري النرراتم المحلرري 1%..5
 .سنويا وحد  ألف 51-.5
 

  سوديك عن نبذة
 

سروديك مرن أبررز  عردت  د عل  مدار عقدين من الةمن في قطا  التطوير العقاري في مصر، استنادا  لتاريخها الممت
الحاصرلة علر   المشروعا  العقاريرة كبر   منعدد بتطوير حي  قامت  المطورين العقاريين في السوق المصري،

ية والتجاريرة والمكاتر  لتلبية الطل  المتةايرد علر  الوحردا  السركن جوائة متعدد  في المجتمعا  العمرانية الجديد ،
 (. OCDI.CAبالقاهر  وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمة   للشركة مقر الرئيسياليق  اإلدارية. 

 

 
 

 

 
 

 
  


