
سباركوومنغلوبال500شركةمناستثماریةجولةفيأرقامستةمنتمویالًتحصدسِتلرشبكة
وشبكة فلك للمستثمرین المالئكیین

حصلت شبكة سِتلر على مبلًغا استثمارًیا من ستة أرقام عقب إطالق اإلصدار التجریبي العام ُمقدم من شركة
الئحةتشملالمالئكیین.للمستثمرینفلكوشبكةسباركوومنخاللمنمالئكيمستثمرغلوبال،500

المستثمرین داعمین من وزارة االستثمار السعودیة، وأفراد مؤثرین سابقین من شركة میكروسوفت
وأوراكل، وأكسنتشر، وإمكان، ومنظمة التعاون الرقمي.

شبكةنجحتالتسویقیة.میزانیتھامن%40إلىتصلبنسبةخارجیةبمصادرشركةأيتستعینماعادة
سِتلر في تقلیل التكلفة المھدرة في أقسام التسویق، وتجنب سوء التواصل مع الموردین الخارجیین، باإلضافة

إلى توفیر فرصة للشركات لتجربة حمالت إعالنیة مختلفة بكل سھولة مثل خدمة تحسین نتائج محركات
البحث، وشراء مساحات إعالنیة، والخدمات المتعلقة بمواقع التواصل اإلجتماعي، وغیرھا الكثیر.

علقت المدیرالتنفیذي نوران غنام، "ھناك إمكانیات غیر مستغلة للفرق في مجال التسویق، ولكن أفضل
الفرق تلك التي تتشكل بمفردھا بدون تدخل من خالل الشبكة. ھذا النموذج ھو األول من نوعھ في العالم،

الشبكةعلىالخبراءمن%34حواليوننمو.نبدأأنیمكنناالعربيكمجتمعناجماعيمجتمعفيوفقط
یسجلون من خالل توصیات ألشخاص موجودین بالفعل على الشبكة. یمكنھم بناء وإدارة الفرق الخاصة بھم

فقط2022فيلدیناالمواھبمجموعةبمضاعفةقمنالقدإجتماعیة.شبكةإنھاسِتلر.تكنولوجیاطریقعن
من خالل الشبكة."



تسعى شبكة سِتلر لتكون الشبكة األكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا للخبراء الُمعتمدین
والُمرشحین للعمل على مشاریع، باإلضافة إلى فرصة التعرف على خبراء أخرین والعمل على مشاریع

وشركات كبیرة، على عكس العمل الحر بشكلھ التقلیدي.

من بین عمالء اإلصدار التجریبي لشبكة سِتلر حصص مصر، مبادرة شبھ حكومیة من ِقبل منصة المنتور
ووزارة التربیة والتعلیم، وجرینتا، تعاون بین زید وتیك توك، باإلضافة إلى العدید من منصات التجارة

اإللیكترونیة في مصر والمملكة العربیة السعودیة. لدى الفرق والخبراء قصص نجاح باھرة، مثل تحقیق
آلخر.أضعاف5إلىالشھریةالطلباتووصولالعمالءألحدالمبیعاتفيجنیھملیونمنأكثر

أصدرت شبكة سِتلر باقات مخصصة لشركائھا، مما سیتیح للشركات الحصول على مھام تسویقیة مع دفع
سریع مثل الملف التعریفي أو تصمیمات خاصة للشركة.

أضافت نوران، "إن أكادیمیة سِتلر لم تكن لتنجح لوال دعم (تنمیة وتطویر)، وھي منحة من المصرف
العربي للتنمیة اإلقتصادیة في أفریقیا. یمكننا اآلن العثور على الخبراء من خالل أكادیمیة سِتلر بنفس جودة

وموھبة الخبراء الموجودین على الشبكة."

وخبرائھا.وشركائھاألفرادھاخاصةحفلةفيدیسمبر8یومستٍلرلشبكةالعامالتجریبياإلصدارإطالقتم
سیتم استثمار األموال في اكتساب مواھب محلیة جدیدة، وإضفاء الالمركزیة على الشبكة مما یعني أن سلطة

صناعة القرار تكون في ید العدید من األشخاص ولیس واحًدا فقط، والتوسع اإلقلیمي في المنطقة عبر
المملكة العربیة السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي.

.ھنالمعرفة المزید عن شبكة سِتلر، یمكنك زیارة موقعھم الرسمي
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