
 
خدمة االشتراك   دورة االستثمار األولي وتطلق بعد  اصفار 6كون من ممبلغ الرينا تجمع استثمارات ب

 في مجال األزياء   " The Box" الجديدة

 مالبس الكاجوال لموضه و ا في مجال ولكن   نيتفليكس أعمالنموذج تستلهم " The Boxخدمة "

ومقرها القاهرة، وهي منصة إلكترونية    "La Reinaا" "الرين"  ركةم ش: أعلنت اليو September 28  2020القاهرة، مصر:  
 500من    اصفار   6من    مكون   بمبلغاستثمارات  لتأجير فساتين الزفاف ومالبس السهرة واالكسسوارات عبر اإلنترنت، عن جمع  

Startups   و( فينتشرز”  “الجيبرا  االستثمار  استثما   نالمستثمري  وبعض  (Algebra Ventureصندوق  جولة  . اضافيهر  في 
،  "The Boxالصندوق "تدعى    األزياء  مجال  أحدث خدمة اشتراك في  ق طالإلمؤخرًا  ها  تمعج األموال التي  الشركة    تمستخدوا

األولى من نوعها في الشرق األوسط هذه الخدمة  اإللكتروني. وتعد    ها موقع"الرينا" و   تطبيقمنتج مبتكر جديد متوفر عبر    وهي
 .المستدامة الموضةجيع وتهدف إلى تشء للنسا وقة سبم مات أزياء غيرم خديتقد في

  The Box  خدمة. وقد أطلقت المنصة مؤخرًا  2016عام  لى يد كِل من عمرو دياب وغادة الطناوي  " عالرينا "تأسست منصة  
ي  لته خدمة توصيل أحدث المالبس ائعضا أل  قدملي يمبتكر طورته غادة. وهو عبارة عن صندوق فعو جديد  بمفهوم  وهي منتج  

يمكن لألعضاء اختيار المالبس  و .  شهري   بل رسوم اشتراكا زلهم أسبوعيًا مق ا اب منو بأ إلى    ة المفضلةها عالماتهم التجاريتطلق
مجموع  خالل  من  أو  "الرينا"  تطبيق  مسبقاً عبر  يحددونها  التي  األزياء  اإللكتروني  ات  الموقع    الجديدة   تالمجموعا من    عبر 

اونت المنصة مع عالمات  " تعThe Boxة "ضيالتهم وذوقهم في المالبس. ومن خالل خدمف ت  باالستناد إلى  متاجربال  المتوفرة
شه الكثير  ر يتجارية  وغيرها  وستراديفاريوس  ومانجو  دوتي  وماسيمو  زارا  مثل  السريعة  الموضة  مجال  في  األعضاء لتزويد  ة 

 أفضل قيمة مقابل المال.  لىبما يضمن الحصول ع أسبوع خالل الستخدامها وإعادتها   ات المالبسبأحدث مجموع

 المستثمرين البارزين   هؤالءدعم  لطناوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك: "نعتز ونفتخر باإلعالن، قالت ا  وتعليقًا على هذا
يرة، بك  بإمكانياتتتمتع   "الرينا" المنطقة وهم واثقون من أن  في  ابتكاراً الجديدة  الشركات  لقد قدموا الدعم لمجموعة من أكثر  .  لنا 

 .ا لتصبح رائدة في مجال تأجير األزياء"ال سيما وأنها تعمل على تعزيز عروضه

لديهن الوقت للتسوق " لنقدم حلول تسوق عملية للسيدات الالتي  The Box: "صممنا خدمة "الطناوي  وأضافت ولكنهن    ليس 
في نفس الوقت   نونشجعه  نلبسه  طريقةي  ع فلعضواتنا أن يستمتعن بالتنو لة كل يوم. نريد  ا حريصات على الظهور بأفضل ح

. يؤكد و الظهور باطالله جديده كل يوم في عملهم بدون رفع تكلفه االنفاق الجيدة قطع المالبس من  قليالً   اً عدديمتلكن  أن  على
 حيث   ٪،85الموضة على البيئة بنسبة  أثر  " على تقليل  The Boxهذا النهج على أهمية استدامة الموضة، وتساعد خدمة "

 ".استهالكها طريقة ون كل مشترك عنصرًا فعااًل في صياغة مستقبل الموضة و يكس



نتقال إلى عصر جديد  التي ساهمت في اال  19-كوفيد  مستخدم. ومع تأثيرات جائحة  100,000منصة "الرينا" أكثر من    تضمو 
خبراته الفريق  جمع  اإلنترنت،  عبر  األنشطة  للنساء  "  The Box"  خدمة  جعلل  ةنافذال   واستراتيجيته  من  موثوقة  أزياء  منصة 

 .في أي وظيفة ومنصبالعامالت 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: "على الرغم من أن    Startups  500قال شريف البدوي، الشريك اإلداري لشركة  و 
أدت إلى    19-جائحة كوفيد ب  أساليبفي    تغييرتسببت في حدوث تحوالت كبيرة  ل غادة  يقة عمطر التسوق، إال أننا معجبون 

. تنوعةمزياء الاألإلى    لوصولمن ا  العمالءتمكين  بسرعة لمواكبة هذا العصر الجديد و   ة الشركةيإلعادة توجيه استراتيج وفريقها  
 لتوسيع عروض منتجاتهم والمضي قدمًا كرواد في مجال تأجير األزياء".  سعيه"الرينا" في فريق نحن متحمسون لدعم 

ال  في مج  ةن قبل مجلة فوغ بصفتها "ملكة التكنولوجيا". كما حظيت بتكريم أيضًا على مهاراتها المتطور م  وتم مؤخرًا تكريم غادة
 رائدات ناجحات في التكنولوجيا من قبل مجلة فوربس الشرق األوسط.   10أكثر   بينكنولوجيا وتم تصنيفها من الت

كما    قالتو  والرقمنة.  المستدامة  الموضة  نحو  العالم  "يتجه  التسوق يشغادة:  على  متزايدًا  طلبًا  األخيرة  اآلونة  في  السوق  هد 
". أردنا إنشاء خدمة تساعد النساء العامالت  The Boxج، جاءت فكرة خدمة "ذا النهبالتجزئة عبر اإلنترنت. وانطالقًا من ه

يعملن دائمًا   تتجداول زمني  ضمنالالئي  لهن الحصول على    حية مزدحمة، وذلك بأن نقدم لهن خدمات قائمة على االشتراك 
إلى  صندوق أسبوعي من األزياء و  أحد الدوافع الرئيسية وراء إنشاء  . وعالوة على ذلك، فإن  منازلهنأبواب  الفرح يتم توصيله 

"The Box."هو تمكين النساء من خالل زيادة ثقتهن في ما يرتدينه " 

" مناسبة للسيدات الشابات Boss Ladyباقة "  ة.عضوية تم تصميم كل منها لتلبية احتياجات كل سيد  باقتي  The Boxيضم  
. أما قطعتينشهر. تتلقى المشتركة صندوقًا أسبوعيًا يتضمن    مشتركة ومعقمة كل  قطع  8لهن    في بداية حياتهن المهنية ويقدم

 قطعة  12-8دات الالتي يعملن في مستوى اإلدارة المتوسطة وتقدم لهن  "، فهي مناسبة للسيMiss Fabulousبالنسبة لباقة "
وية كل باقة على  . يتم دفع عضعقط  3-2  يضم منكل شهر. وتتلقى المشتركة صندوقًا أسبوعيًا    لم يسبق استخدامها   ةجديد

اتي  للسيدات اللو   تنسيق المالبسخدمات    The Box، يقدم  عالوة على ذلكو .  ياً أسبوعاس شهري ويتم تجديد الصندوق مرة  أس
أيضًا من الفترة  االستفادة    المنصةغبن في االستفادة من  للعضوات الجديدات الالتي ير   كنيمو يرغبن في تحسين ذوقهن لألزياء.  

ماليين    4تم تصميم المنصة المبتكرة لتلبية احتياجات  و .  االشتراك في إحدى الباقاتمدتها أسبوع واحد قبل  ة و جريبية المجانيالت
إلى دول الشرق األوسط    لتصل  وسيع انتشارها في السوق ت  منتصف حياتهن المهنية، ومن المخططة أو  في بدايامرأة مصرية  

 األخرى في المستقبل القريب. 
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