
ي مرص
 
 ف

ً
 أوليكس تطلق خدمة التوصيل رسميا

 

كة و التطبيق 0202أبريل  4القاهرة،  كة أوليكس عن إطالقها لخدمة التوصيل رسمًيا عن طريق موقع الشر ، أعلنت شر
ي مرص. بتقديم هذه الخدمة 

ونية من المستهلك إىل المستهلك ف  الخاص بها، لتصبح أول منصة تقدم خدمات التجارة اإللكتر
ي إلتمام  تعلن ي إىلي منصة تساعد عىل التوصيل من البائع للمشتر

أوليكس عن تطورها من منصة لتوصيل البائع بالمشتر
اء حتر النهاية. الهدف من تقديم خدمة التوصيل هو توفتر منصة واحدة كتر راحة تقدم تجربة تسوق أ   عمليات البيع و الشر

ي. وأمان لمستخدمي أوليكس بطريقة سهلة ومناسبة للب   ائع والمشتر

كة أوليكس خالل الشهور الماضية عىل إطالق هذه الخدمة الجديدة حرصا عىل توفتر وقت عمالئها والعمل  وقد عملت شر
اء احتياجاتهم عتر منصات التجارة  يحة واسعة من المستخدمير  الذين يفضلون شر عىل راحتهم لتلبية احتياجات شر

ي أماكنهم، وهذ
ونية واستالمها ف  ي اإللكتر

كات الشحن الموثوق بها والتر كة مع مجموعة من شر ا ما كان ليحدث لوال تعاقد الشر
ل والدفع عند االستالم مع الحفاظ عىل  حنات، مع إتاحة خاصية تتبع الشحنة حتر باب المت  

ُ
ستقوم بدورها بتوصيل الش

ي من شأنها حماية كافة عمالئها ومقتنياتهم
  بشكل فعال وموثوق به.  تطبيق كافة اإلجراءات والمعايتر التر

ي طل  كل ما عىل البائع أن يفعله هو أن يقوم بتفعيل خدمة التوصيل من أوليكس عىل اإلعالن ثم الموافقة عىل ب المشتر
كة الشحن بإستالم المنتج من  كة الشحن وتقوم شر اء، عندها تقوم أوليكس بإرسال تفاصيل عملية التوصيل إىل شر للشر

ي وتوصيله للبائع، ويتم كل ذلك مقابل رسوم واضحة ومعروفة البائع ثم تسليمه للمش ي و تحصيل ثمن المنتج من المشتر تر
 .
ً
 مسبقا

اء وبيع مجموعة  ي شر
ة من االستفادة من خدمة التوصيل ف  ي القاهرة والجتر 

كمرحلة أوىل يمكن لكافة مستخدمي أوليكس ف 
ة و متوسطة الحجم مثل الموبايال  لية متنوعة من المنتجات الصغتر ونية و أدوات المطبخ واألجهزة المت   ت واألجهزة اإللكتر

ي المراحل الالحقة سيتم التوسع 
ل. وف  ات وألعاب الفيديو و الكتب و ديكورات المت   والمالبس واألدوات الرياضية و الكامتر

ة خدمة بكافلتوصيل الشحنات ذات األوزان الثقيلة مثل األثاث واألجهزة الكهربائية وسوف يصحب ذلك توفتر ال
 .
ً
ي سوف يتم اإلعالن عنها قريبا

ي مع المزيد من الخدمات التر  المحافظات بشكل تدريجر

ي من شأنها أن 
ي مرص، عن سعادتها بإطالق خدمة التوصيل والتر

كة اوليكس ف  ان، مدير عام شر ومن جانبها أعربت دينا جتر
اء أي منتتعزز تجربة المستخدمير  عىل المنصة وتوفر كافة ُسبل الراحة واألم ج ان، حيث يمكن لكافة المستخدمير  بيع أو شر
 دون مغادرة منازلهم عتر أجهزة المحمول أو الكمبيوتر الخاصة بهم. 

ان قائلة ي مرص ودائًما ما نتطلع  0202"أوليكس أنهت   وأضافت جتر
ونية األكتر إستخداما ف  وهي منصة التسوق اإللكتر

ي ظل ارتفاع وتنامي أعد
ة من خالل طرح خدمات جديدة لتسهيل وتيستر لتطوير خدماتنا ف  ي اآلونة األختر

اد المستخدمير  ف 
ي أوليكس عىل عمالئنا وكيفية تبسيط عملية التسوق عىل منصتنا، لذا تقوم هذه 

نا ف  اء. لطالما كان تركتر  عملية البيع والشر
مكن مستخدمينا من إجراء معامالتهم بشكل بسيط 

ُ
ي من خاللها أصبحنا نقدمالخدمة الجديدة بإضافة وسيلة ت

 وآمن والتر
ربنا أكتر من عمالئنا عن طريق تسهيل كافة 

ُ
تجربة متكاملة تتناسب مع التطور الشي    ع الذي يشهده العالم هذه األيام وتق

اء عتر منصتنا".   األمور المتعلقة بعملية البيع والشر

 


