
 

 لسوق المصري ل Work-Plexسوديك وموبيكا يقدمان 
 للشركات الصغيرة والمتوسطة مكتبية ال مساحات مفهوم مبتكر إليجار ال

 

 2020  ديسمبر 13 القاهرة في

بالتعاون مع موبيكا، كبرى شركات تصنيع األثاث  التطوير العقاري الرائدة،    سوديك، شركة  قدمت

  للمساحات المكتبية في السوق المصري.   اجديد    امفهوم  ،  افريقي الشرق األوسط وشمال أالمكتبي في  

الجديد المفهوم  بتطويرها   Work-Plex يتضمن  سوديك  قامت  التي  المكتبية  المساحات  تأجير 

المكاتب   استئجار  المفهوم  هذا  سيتيح  الجودة.  عالي  موبيكا  بأثاث  بالكامل  فرشها  بعد  وتشطيبها 

  للمكاتب ل العمالء  لينتق  ، ةمبدئيإلستثمارات    االحتياج ور دون  الجاهزة لالستخدام وبدأ العمل على الف

 .  الجديدة بسهولة ودون عناء

عميل،    ويأتي كل  الحتياجات  مناسب ا  الجديد  اختيار    حيثالمفهوم  حرية  ويتيح  التصميم  المساحات 

ألثاث  الداخلي المناسب والمفضل لدى العميل. هذا وستلبي المساحات المكتبية المتنوعة وتصميمات ا

المكتبي العصرية والمبتكرة بأسعارها التنافسية احتياجات شريحة واسعة من الراغبين في مساحات  

 مكتبية عملية.  

على السيد/المشترك طالق  اإل  وتعليق ا  يقول  شريف  ،  "إن ،  ماجد  سوديك:  لشركة  المنتدب  العضو 

ل  مفهومال ت   المطروحالمكتبية  لمساحات  الجديد  ما  ضمن  مفاهيم  كسودي  قدمهيأتي    ومنتجات   من 

التي تركز في المقام األول على احتياجات    استراتيجيتنا بما يتماشى مع  المصري    قي السوق  مبتكرة

 ."العمالء

محمد فاروق عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا: "نحن متحمسون    السيد/  ومن جانبه يقول

يلبي احتياجات عمالئنا وعمالء سوديك على    للغاية للعمل مع سوديك على هذا المفهوم الجديد الذي

 ".وغاية فى العملية متكامل منتج مبتكر حد سواء من خالل 

، على  سوديك ويست  فيThe Portal مجمع أعمال    ألول مرة في  الحلول المكتبية الجديدة  ستُقدم

مجمع أعمال  يتميز   .في كافة مشروعات سوديك التجارية في مرحلة الحقة يتم تعميم هذا المفهوم أن

 The Portal  التجزئة متاجر  به  وتحيط  ويست،  سوديك  قلب  في  المثالي    والمنشآت بموقعه 

والتجارية   من    The Portalيضم  .  المتميزةالترفيهية  مربع  30,000أكثر  المساحات    متر  من 

 . بالدور األرضيمقامة المكتبية الراقية ومتاجر للتجزئة 

الشر تُعد موبيكا من  المحدودة، من ناحية أخرى،  المسئولية  بهدف   1979عام  وتأسست    كات ذات 

المكتبي في مصر  الحين  تطوير صناعة األثاث  ذلك  تعزيز هذا  نجحت  ، ومنذ  ،  الهدف الشركة في 

 كافة احتياجاتهم في مجال التصميمات المكتبية الداخلية والخارجية   وتلبيةدعم العمالء من أجل 

 



 

 نبذة عن سوديك  
 

ن أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حاليا  بتطوير عدد تُعد سوديك واحدة م
وتجارية   سكنية  مشروعات  بين  ما  تتنوع  والتي  مصر  في  المتنوعة  العقارية  المشروعات  من 
سوديك   القاهرة.  وغرب  شرق  في  االستخدامات  متعددة  كبيرة  حضرية  ومراكز  إدارية  ومكاتب 

   (. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Ticker OCDIحت رمز )مدرجة في البورصة المصرية ت
www.sodic.com   
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