
 
 

 GoDaddy   تسهم بخبراتها العالمية 

 لدعم التحول الرقمي لرواد األعمال في مصر 

في سبيل   ، وهذاإنشاء المواقع اإللكترونية باللغة العربية  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بإطالق أداة  GoDaddyتتوسع  : "بيبر •

 تحسين فرص النمو لرواد األعمال بالمنطقة.

زيادة وعي رواد األعمال بالشرق األوسط ل  "،شركات ناشئة بال حدود"منظمة    تدريب عبر اإلنترنت بالشراكة مع  GoDaddy  طلقت •

 .وشمال إفريقيا وتحسين مهاراتهم

إلكتروني، نظراً إلدراكهم دوره الحيوي في جذب عمالء جدد والحفاظ على  يهدفون إلى إنشاء موقع  رواد األعمال  % من  60: "بيبر •

 ". العمالء الحاليين خالل الجائحة

 

أكبر المنصات التي تعمل على خدمة الشركات و تمكين وتحفيز رواد األعمال حول "،  GoDaddyعقدت "  –  2021فبراير    16القاهرة،  

صحفي  ،  العالم عن  مؤتمر  لإلعالن  اإلنترنت  إفريقيا،  في  توسعها  عبر  وشمال  األوسط  الشرق  فيمنطقة  واإلمارات   خاصة  مصر 

عاماً في دعم رواد األعمال، سواء الذين يسعون لتأسيس    20استعرضت الشركة خبراتها العالمية التي تمتد ألكثر من  لقد  والسعودية.  

تيجيتها لالستفادة من معرفتها الواسعة ومشاركة قصص  عمل تجاري جديد أو الذين يمتلكون أعماالً يريدون رقمنتها، كما وضحت استرا

 في السوق المصرية.  هانجاح

لتمكين الشباب وتحقيق التحول الرقمي في كل "  2030رؤية مصر  "على المساهمة في تحقيق    GoDaddy  شركة  وفي إطار حرص

منظمة شركات ناشئة   االستفادة منها من خالل عقد شراكة مععلى زيادة الوعي بشأن الرقمنة وكيفية    GoDaddyعملت  قطاعات الدولة،  

 (، حيث سيقدمان معاً ورش عمل تدريبية مصممة خصيصاً إلثراء الحياة المهنية لرواد األعمال في المنطقة.SWBsود )بال حد

يستهدف   ، والذيGoDaddyبدعم من شركة    "ابدأ وأنشئ موقع"بعنوان    عبر شركة األنترنت   وبموجب هذ الشراكة، تم إطالق تدريب

أنشطتهم    500تدريب   بدء  على  األعمال  أصحاب  لمساعدة  التدريب  ُصِمم  وقد  إفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  دول  أعمال عبر  رائد 

نظمة شركات  ، وهذا من خالل االستفادة من شبكة الشراكات القوية التي تتمتع بها م GoDaddyالتجارية عبر اإلنترنت باستخدام منهج  

 الرعاية واإلرشاد. وناشئة بال حدود، باإلضافة إلى مجتمع رواد األعمال الخاص بها، لتقديم المزيد من ورش العمل 

 قررت شركة "  في الشرق األوسط وشمال إفريقيا:  GoDaddyالمدير اإلقليمي لمنصة  سيلينا بيبر،  األستاذة  في هذا الصدد، صرحت  

GoDaddy    ،مصر، لما تتمتع به من أغلبية سكانية من الشباب وهو ما يجعلها    خاصة في التوسع في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ذات فرص عديدة للتحول الرقمي". وسوقاً متميزة لرواد األعمال 

ركين بالدراسة يهدفون إلى إنشاء  % من المشا60رواد األعمال بمصر، فإن    علىوأضافت: "وفقاً للدراسة االستقصائية التي أجريناها  

، فيروس كورونا  جائحة  خاصة في وقتموقع إلكتروني، نظراً إلدراكهم دوره الحيوي في جذب عمالء جدد والحفاظ على العمالء الحاليين  

 ل الرقمي ذوتحو% من المشاركين يعتقدون أن ال81% فقط من المشاركين لديهم مواقع إلكترونية خاصة بأعمالهم. وأيضاً،  25بينما  

 ".2030لتحقيق رؤية مصر  كبيرة أهمية

من خالل مشاركة المعلومات حول مميزات اإللكترونية  نتطلع للمساهمة في تلبية تلك االحتياجات    GoDaddyنحن في  و أضافت بيبر: "

 ". باللغة العربية ونيةاإللكتر والمتاجر العمل من خالل اإلنترنت، فضالً عن إتاحة أدوات سهلة وغير مكلفة إلنشاء المواقع

، باستخدام أدوات إلكترونية غير  عبر االنترنت أصحاب الشركات الصغيرة ورواد األعمال من تحقيق النجاح GoDaddy شركة تمكن

لمشاريع، بارزاً ومفيداً. وتتنوع تلك األدوات، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كافة ااإللكتروني  مكلفة وسهلة االستخدام ليكون نشاطهم  

بريد إلكتروني يسهم في تقديم مظهر احترافي لمستخدميه، باإلضافة إلى أدوات تسويق فعالة  إنشاء  من خطط استضافة سريعة وآمنة، إلى  

 تمكن رواد األعمال من الوصول للعمالء عبر اإلنترنت باستخدام مواقع إلكترونية مدعمة بخدمة تحسين محركات البحث. 



 
 

التعامل(  https://ae.godaddy.com/ar)نسخة من موقعها باللغة العربية    GoDaddyذلك، توفر  عالوة على   للمستخدمين   لتيسير 

. هذا وتتيح  اإللكترونية باللغة العربية مع توفير الدعم الفني المالئم  والمتاجر  أداة إنشاء المواقع  GoDaddyأطلقت  كما  ،  الناطقين بالعربية

  سلسة لكل من أصحاب األعمال الصغيرة وعمالئهم.خلق تجربة    في سبيل  بلغتهم األم بالكامل،  ةلكترونياإل  مواقعهمإنشاء  تلك األداة للعمالء  

 ##انتهى##

 

 : GoDaddyنبذة عن 

  

تمكين رواد األعمال في جميع أنحاء العالم من خالل توفير كل ما يحتاجونه من مساعدة وأدوات لتحقيق  من    GoDaddyتهدف منصة  

العالم، فإن    20النجاح عبر اإلنترنت. ومع وجود   توفر المنصة التي تتيح لألشخاص تسمية فكرتهم،   GoDaddyمليون عميل حول 

ارة األعمال. وتتمثل مهمتنا بمنح عمالئنا األدوات والرؤى والمساعدة لتحويل وإنشاء موقع إلكتروني احترافي، واستقطاب العمالء، وإد

 . www.GoDaddy.com أفكارهم ومبادرتهم الشخصية إلى نجاح.

 

 

 : الرجاء االتصال بـ   ، للمزيد من المعلومات 

 رفقه فادى؛ مدير العالقات اإلعالمية

 01211375074التليفون: 

 : ونى يدااللكبر  refkafady@mountpr.comالبر

 

 

http://www.godaddy.com/

