
E إطار خطتها لتوسيع نطاق خدماتها وتقد2م أفضل تج*(ة للعمالء 
FG

  
ة لعمالئها  F JKتتعاون مع تطبيق "المنيوز" إلتاحة عروض مم "Xاتصاالت م"

  
ن عمالئنا من الحصول ع^ مختلف الخدمات 

b
: kسi لخلق قنوات تواصل مرنة وefعة ُتمك Jmأحمد 2ح •

والمنتجات oسهولة 
 E

FG ساعدp ا لناqجqات rKا اسse tf ة للمنيوز وأصبح JK2مثل إضافة كب Xعالم :  التعاون مع اتصاالت م JKأم •
E السوق المXي 

FG حة عمالءe tf من {K|أ }وصول خدماتنا إ
  

E خـدمـات االتـصاالت والـتكنولـوجـqا، اتـفاقـqة 
FG الـرائـدة ،Xالـقاهـرة، 16 أغسـطس 2022: وقـعت اتـصاالت م

E مـــجال تـــوصـــqل الـــطعام بهـــدف 
FG ات نـــموا� tع ال�fو أ �K|ا|ـــة مـــع تـــطبيق "الـــمنيوز" �ـــصفته واحـــد مـــن أ tf

 F Jطـرق الـتواصـل ب� JKمة مـضافـة لـعمالء اتـصاالت و الـمنيوز، وذلـك بت�سـqتـقد2ـم أفـضل تجـ*(ـة تـحقق أع^ قـ
E مX ع^ منصة المنيوز. 

FG ٤ محافظات �K|أ E
FG من 2000 مطعم {K|العمالء وتقد2م مزا2ا مختلفة مع أ

  
E قـطاع تـكنولـوجـqا الـمعلومـات، وحـرصـها 

FG Xة التـصاالت مqة الـتوسـعqجqاتـ rKإطـار االسـ E
FG هـذا الـتعاون E

r2ـأ�
ة،  JKاجـاتـهم المتغqة لـعمالئـها، �ـما يـتوا|ـب مـع احـت F JKة متمqاء، وتـقد2ـم خـدمـات رقـم� tـــــع مـحفظة ال�e ع^ تـن
كة تـكنولـوجـqا مـتsامـلة  tf }لـلتحول إ e& تـ£تهجها مجـموعـة اتـصاالت E rmاسـة الجـد2ـدة الqظـل السـ E

FG وذلـك
خالل المرحلة المق¥لة. 

  
كة  tأن ال� :Xكة اتـصاالت م t�o ذي لـقطاع األفـرادqالـرئـ�س الـتنف Jmهـذا اإلطـار، أ|ـد الـمهندس أحـمد 2ح E

FGو
 E©الــــعمالء ومــــقد F Jعة ب�efســــتهدف مــــن خــــالل الــــتعاون مــــع الــــمنيوز اســــتحداث قــــنوات تــــواصــــل مــــرنــــة و«
ا|ــــــة الجــــــد2ــــــدة ســــــ¬تمكن  tالــــــحصول عــــــليها، فــــــمن خــــــالل هــــــذە ال� E

FG يــــــرغــــــبون E rmالخــــــدمــــــات والــــــمنتجات ال
 My" هم مـن الشـ¥اب مـن الـحصول ع^ كـ (ـونـات خـصم تـتاح ع^ تـطبيق JKوغ Emerald مسـتخدمـو نـظام
Eºsalat” ومــخصصة لمســتخد©E تــطبيق الــمنيوز، وذلــك عــند طــلب وجــ¥اتــهم مــن أ|K} مــن 2000 مــطعم 
E مــــجال 

FG اء الــــمنيوز� tf الــــسابــــق لــــدى أي مــــن E
FG ات لــــم تــــكن مــــتاحــــة F JKإ{ أن هــــذە المم 

¾
ع�K الــــتطبيق، الفــــتا

و(ات.  tالمأ|والت والم�
  

كة �ـــمsانـــة  tf ذي لـــلمنيوز عـــن ســـعادتـــه �ـــالـــتعاون الـــمثمر مـــعqعـــالم الـــمؤســـس والـــرئـــ�س الـــتنف JKأم À أعـــرب أ 
E الـتطور الـرقEÁ لـلسوق المXي، و 

FG اإلسـهام  E
FG كـة rKـما 2ـمكنهم مـن تـحقيق أهـدافـهم المشـ� Xاتـصاالت م

E خــدمــات تــوصــqل 
FG مــن عــمالء اتــصاالت فــرصــة االســتفادة مــن الــتوســع F Jا|ــة لــلمالي� tيح هــذە ال�Âســوف تــ

، وأ|ــــد أن الــــتعاون مــــع اتــــصاالت مX 2ــــمثل  JKبÃذلــــك الــــسوق ال E
FG ــــاديeالــــطعام �ــــما 2ــــمنح الــــمنيوز مــــوقــــع ر

E نـتعاون مـعها،  rmى ال �KÃات ال� tال� F Jة مـن ب� F JKانـة متمsـم� FÄا 2حـqجqاتـ rKا اسـse tf ث تـعدqة لـنا حـ JKإضـافـة كب
كة اتـــصاالت،  tf مـــن VPN انـــاتqالفـــتا إ{ أن الـــمطاعـــم الـــموجـــودة ع^ مـــنصة الـــمنيوز ســـتعمل �خـــطوط بـــ

�جانب االعتماد ع^ تطبqقات تكنولوجqة لÂسهqل طلب المطاعم المتوفرة ع^ المنيوز. 



E ســاهــم ا{ حــد 
FÊمــايــو الــما E

FG اتــصاالت و الــمنيوز F Jتــم إطــالقــها �ــالــتعاون ب� E rmوأشــار إ{ أن نــجاح الحــملة ال
F اليوم".  Jكت� tال� F Jا|ة ب� tه ال�qإحراز التقدم الذي وصلت إل E

FG JKكب
  

 �Kلتع "e& ـــة الجـــد2ـــدة "اتـــصاالت مـــنeأطـــلقت مـــؤخـــرا¾ عـــالمـــتها الـــتجار Xتجـــدر اإلشـــارة إ{ أن اتـــصاالت م
E تــــمتد لــــÂشمل  rmكة نــــحو تــــقد2ــــم الخــــدمــــات الجــــد2ــــدة ال tاســــة ال�qعــــن ســــ &e ــــة الجــــد2ــــدة لمجــــموعــــةe الــــه
E إطــار 

FG ع^ خــدمــات اإلتــصاالت Xة  و ال تقتqو الــعد2ــد مــن الخــدمــات الــتكنولــوجــ E}خــدمــات الــشمول الــما
F الـــمجتمعات، حـــqث  Jتـــعمل ع^ تمك� E �Ìثمار الـــتكنولـــوÂمـــجال االســـ E

FG 
¾
تـــحولـــها إ{ مجـــموعـــة رائـــدة عـــالـــمqا

E األســـــواق الـــــمختلفة مـــــن خـــــالل تـــــفعqل فـــــرص االســـــتحواذ 
FG ـــــادتـــــها وتـــــن ع خـــــدمـــــاتـــــهاeـــــز رeÎتـــــع e& تـــــواصـــــل

اتqجqة.  rKات االسÏا tوال�

ن¥ذة عن المنيوز:  

E مـجال تـوصـqل الـطعام، حـqث 
FG ع الـمنصات نـمواfـدة �ـصفتها واحـدة مـن أبـرز وأe*انـة فـsالـمنيوز �ـم FÄتحـ

F ع^ ا|ــــÂشاف وطــــلب  Jعــــام ٢٠١٢.  تهــــدف الــــمنيوز ا{ مــــساعــــدة الــــمالي� Xم E
FG كة الــــمنيوز tf تــــأسســــت

 ̂ E الـطعام قـادرة ع
FG ة مـتخصصة F JKالـعمل ع^ بـناء مـنصة متم E

FG كز مـهمة الـمنيوز rK2ـحبونـها. ت E rmـالت الÏاال
 E

FG ة لــلعمالء F JKل أطــ¥اقــهم المتمqبــها �ــل الــمطاعــم و تــمنح لــهم الــفرصــة لــتوصــ F JKتتم E rmــالت الÏإبــراز افــضل اال
 .Xى محافظات م �Kك

»سـتمد الـمنيوز قـوتـها مـن آ|K} مـن ٣٠٠ مـوظـف و ٣٠٠٠ مـندوب تـوصـqل 2ـعملون دائـما ع^ تـحقيق هـدف 
 .Xم E

FG د ع^ ١٢ ألف مطعمeÎالعمالء �ما ي F Jل مالي�qواحد وهو توص
hÖp://www.elmenus.com 
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