في خطوة جديدة لتطوير السوق العقاري وتطبيقات إنترنت األشياء:

سوديك وڤودافون ُتطلقان خدمة  SODIC GoSmartوVodafone Ready Compound
القاهرة في  13يوليو 7132
أعلنت شركة ڤودافون مصر وشركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" عن إطالقهما لشرراكة جديرد

من شأنها المساهمة في تطوير السوق العقاري فري مصرر ،عرن طرير تفعير دور تكنولوجيرا المحمرو وتطبيقرا
إنترنت األشياء من خال منظومة متكاملة للحلو الخدمية في جمير مشرروعا

علر ر اتفاقي ررة شر رراكة تطلر ر بموجبر ر س رروديك خدم ررة جدي ررد ه رري "GoSmart

سروديك ،حير

 ،" SODICوذل ررك ب رردع م ررن

" ."Vodafone Ready Compound

وتعررد الخدمررة الجديررد التري تطلقهررا ڤودافررون هرري احررد خرردما
تكنولوجية متكاملة لقطاعا

مختلفة بما يساعد الشركا

اعتمادا عل تكنولوجيا المعلوما

وإنترنت االشياء.

 Ready Businessالترري تهررد

لتقرردي حلررو

عل تطوير أعمالهرا وتقردي نوعيرة مبتكرر مرن الخردما

تمث الشراكة برين سروديك وڤودافرون نقطرة تحرو فري منظومرة الخردما

خررال ترروفير العديررد مررن الخرردما

وقعرت الشرركتان

المقدمرة لقراطني مشرروعا

للمشررتركين ،منهررا اإلنترنررت ذو السرررعا

والتعريفررا

سروديك ،مرن

المختلفررة لتناس ر

الجمي ر

ونظام كامي ار للحماية داخ وخارج المناز  ،ونظام التحك الذكي في المناز واألجهرة المنةليرة مرن خرال أنروا

مختلفة من أجهة االستشعار إلر خردما  .وتقردم ڤودافرون الخدمرة مرن خرال الموقر االلكترونري أو التطبير

ڤودافون) أو من خال مندوب ڤودافون الذي سيكون متواجد بشك دائ في سوديك باإلضافة إل خدما

أنرا

ما بعد

البي .
جاء اإلعالن عن الشراكة خال مراس التوقي التي أقامتها سوديك في مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بحضور

المهنردس ماجررد شرري -العضرو المنترردب لشررركة سروديك وسررتيفانو جاسررتاو -الررئي

لشركة ڤودافون مصر وعدد من قيادا
وقد صرح ماجد شرري

الشركتين.

التنفيررذي -العضررو المنترردب

العضرو المنتردب لشرركة "سروديك" أن إطرالق خدمرة  SODIC GoSmartجراء

ضرمن

خطة متكاملة إلحداث نقلة نوعية في حيا قاطني مشروعاتها والوصو لمسرتو معيشري متميرة .وتتميرة سروديك
بجررود تنفيررذ مشررروعاتها الترري تواكر

أعلر المعررايير فرري التطرروير والبنرراء حير

قامررت سرروديك بإنشرراء بنيررة تحتيررة

تكنولوجية متقدمة في ك مشروعاتها قادر عل استيعاب وتقدي أحدث الحلو والمنتجا

تطلعا

عمالء سوديك.

التكنولوجية لتلبية كافة

من جانب  ،صرح ستيفانو جاستاو الرئي

التنفيرذي لشرركة ڤودافرون مصرر أن خدمرة "“Ready Compound

الجديررد تررأتي فرري إطررار حرررص ڤودافررون مصررر عل ر مواكبررة التطررو ار الدائمررة فرري مجررا التكنولوجيررا واإلنترنررت
وخ رردما

االتصاال

االتص ررا  ،وإظه ررار مرون ررة عالي ررة ف رري س رروق دائر ر الت ي ررر والتط ررور م ررن خ ررال تق رردي أح رردث تكنولوجي ررا
وحلولها المختلفة لخدمة شرائح جديرد مرن العمرالء ،ومسراعدته علر االسرتفاد مرن خردما

المختلفررة ،مضرريفا أن قطررا التشررييد والبنرراء مررن أكثررر القطاعررا

االقتصررادية تنافسررية وقررو  ،حي ر

ڤودافرون

يسرراه بنسرربة

 %5..1فرري النرراتم المحلرري ،صررعودا مررن  %9فرري عررام  3.52كمررا يسررل المطررورون العقرراريون فرري مصررر مررن
 51-5.ألف وحد سنويا.

نبذة عن سوديك
استنادا لتاريخها الممتد عل مدار عقدين من الةمن في قطا التطوير العقاري في مصر ،تعرد سروديك مرن أبررز
المطورين العقاريين في السوق المصري ،حي
جوائة متعدد في المجتمعا

قامت بتطوير عدد من كبر المشروعا

العمرانية الجديد  ،لتلبية الطل

المت اةيرد علر الوحردا

العقاريرة الحاصرلة علر

السركنية والتجاريرة والمكاتر

اإلدارية .يق المقر الرئيسي للشركة بالقاهر وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمة .)OCDI.CA

