
بریمورمندوالرملیون٥تحقق"مایلزمور"الناشئةالسحابیةاللوجستیاتشركة
تأسست مایلزمور من أجل إمداد الشركات بخدمات لوجستیة سحابیة متكاملة لتسریع أعمالھا وتمكینھا من النمو

٥بقیمةجدیداستثمارضخعن-المجتمعیةالتجارةفيالرائدةالشركةبریمور-أعلنت-٢٠٢٢فبرایر٢٨-القاھرةمصر،
ملیون دوالر في شركة اللوجستیات السحابیة الناشئة مایلزمور، والتي تعتبر أول شركة مصریة تقدم خدمات لوجستیة متكاملة

من تخزین وشحن وتوصیل وتتمیز بقدرتھا الخاصة على تقدیم حلول تتناسب مع جمیع أنواع الصناعات وأحجام العمل
المختلفة.

آمن مؤسسي بریمور بأنھ كما أقدمت بریمور على نسب نمو غیر متوقعة كان البد من االستثمار في اللوجستیات لمالحقة ھذا
النمو باألخص عند عدم توفر بدائل مناسبة في السوق المصري الذي مازال یعمل بالطرق التقلیدیة والتي لم تتمكن من

استیعاب حجم واختالف أعمال الشركة. على ھذا النھج مكنت مایلزمور شركة بریمور من التعامل مع ھذا النمو المتسارع
وكانت العامل األھم في توسع بریمور الحالي وعلى الرغم من أن بریمور كانت النجاح األول لمایلزمور إال أنھا قد توسعت

لخدمة العدید من الشركات األخرى.

التوسعمربع،مترألف٢٠تخطتتخزینیةلمساحةوالوصولالتحتیةبنیتھاإنشاءمنمایلزمورتمكنتواحدةسنةخاللفي
٢٥لـشحنةملیونمنأكثروتوصیلقطعةملیون١٥معوالتعاملتوزیع،نقطة١٥خاللمنمصرمحافظاتجمیعلتغطیة

عمیل في مختلف الصناعات.

أن مصر قد عانت لعشرات السنین من نظامالعزیزالرئیس التنفیذي والشریك المؤسس لبریمور، محمد عبدذكر
اللوجستیات وعملیات التخزین والتوصیل المتقادمة والتي لم تعد تلبي النماذج التجاریة الحدیثة وباألخص بعد تفشي جائحة

كورونا والتي أعادت تشكیل السوق والخدمات المقدمة. وقد أضاف أن بریمور قد واجھت صعوبات مثل العدید من الشركات
في بدایة الجائحة وذلك أدى إلى قرار االستثمار في شركة إلدارة كل العملیات المتعلقة بالتخزین والتوصیل وھذا یتماشى مع

وعد بریمور من إتاحة الفرصة للجمیع للدخول في التجارة بمختلف أنواعھا.

مایلزمور تمكن التجار والشركات من االستفادة بجمیع فرص النمو المتاحة أمامھم بمدھم بحلول فائقة السرعة من لوجستیات،
تخزین وتوصیل. سوف یساھم االستثمار الجدید في تسریع نمو خدماتھا السحابیة من خالل االستثمار في التكنولوجیا، التوسع

الحالي.العددمنمرة٥٠أكثرلعمالءللوصولوذلكالموظفینعددومضاعفةالتوصیلسعةزیادةالتخزینیة،المساحةفي

في تقدیمأنھ فخور بكون مایلزمور األولى من نوعھالمایلزمور-أحمد العطار - المدیر العام والشریك المؤسسذكر أیضاً
جمیع الخدمات اللوجستیة من شحن، تغلیف وتوصیل المنتجات من خالل شركة واحدة مما یمكنھا من خدمة جمیع أنواع

الشركات بمختلف طبیعة عملھا. أضاف العطار أنھ قد شھد من خالل تعاملھ مع السوق المصري العدید من المصاعب مع
خدمات اللوجستیات التقلیدیة والتي لم تعد تقدم حلول مجدیة للمشاكل التي تواجھھا الشركات حالیاً وأنھ مؤمن بدور مایلزمور
في حل ھذه المشاكل. وأضاف "أنھ في خالل سنة واحدة تمكنت الشركة من بناء فریق عمل قوي وساھم في مساعدة الشركة

في استیعاب النمو الحالي وإعطائھا دفعة قویة في وقت قصیر وأختتم بأن ھذه مجرد البدایة والثقة غیر متناھیة في تأثیر
مایلزمور على القیام بنقلة ثوریة في سوق اللوجستیات في المستقبل."



-النھایة-

نبذة عن بریمور:
للمصنعین بالوصول مباشرةً إلى المستھلكین من خالل بناء شبكة واسعة منھي منصة تسویقیة شاملة للتجارة اإلجتماعیة تسمحبریمور

البائعین الذین یعملوا في دوائرھم المحلیة مما یكون لھ اثر ایجابي على تكالیف التسویق والمبیعات والتوزیع للمصنعین وإعطاء السكان
المحلیین - وخاصة النساء - فرصة رائعة لكسب نقود إضافیة من خالل العمل من المنزل.

نبذة عن مایلزمور:
حلول متنوعة للشركات أیاً كان حجم عملھا. تعتمد الشركة على الحلولھي شركة خدمات لوجستیة سحابیة متكاملة تقدممایلزمور

التكنولوجیة المبتكرة في مواءمة مجال عمل الشركات المختلفة واستیعاب النمو التي تمر بھ.
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