
    
 
 

 

 خبر صحفي  

 

 وجودها في المنطقة  تعزز تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إفريقيا -إي آي

 تبلور قطاعات صناعية هامة و  4من خالل توقيع صفقات في 

 للعمل من المنزل".  "  استراتيجيتها الفعالة 

 

  -الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابعة لنيو تكنولوجيز -أبرمت شركة إي آي  :2021 يونيو  -اإلمارات العربية المتحدة  ،دبي

وتنفيذ برنامج إدارة عالقات العمالء  ديس.كوم، الرائد في إدارة عالقات العمالء والمتخصصة في تقديم خدمات االستشارات التقنية 

ود في قطاعات صناعية   وشمال إفريقيا مؤخًرا شراكات تجارية جديدة من خالل توقيع  أربع  عق   متعدد السحابة في الشرق األوسط 

في مجال التحول   األطراف التي تم التعاقد معها استراتيجيات هامة، مدعومة بالزخم في قطاعاتها الرقمية والسحابة والمنصة ، لدفع  

    .الرقمي 

إي   تمكنت التنافسية، وأسعارهاسهولة الوصول إلى اإلدارة العليا، القرب من عمالئها   األوروبية،التنفيذية بفضل معاييرها يذكر أنه 

المنطقة ال سيما في قطاعات الوساطة   المرموقين فيتوسيع قاعدتها من العمالء من تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إفريقيا  -آي

 األردن، بيروت وعمان. السعودية،العربية المتحدة، اإلمارات كل من العقارية، التأمين، التصنيع وإدارة المرافق في 

  إدارة عالقات العمالءالجدد بخدمة  عمالئها إفريقياتكنولوجيز الشرق األوسط وشمال  -إي آيستزود    الجديدة،بموجب هذه العقود 

المشاركة الرقمية،  سحابة الخدمة،  التسويق،سحابة  ، فورسسيلز  حول مبيعاتوحلول وخدمات استشارية سحابية متطورة تتمحور  

 سحابة التجارة اإللكترونية. و سحابة المجتمعية،ال االجتماعي،ستوديو األ

 : هما على ركيزتين رقميتين تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إفريقيا -إي آي وقد ركزت 

تفعيل عملية جذب  ، وزيادة كفاءة / إنتاجية الموظفين ،  التشغيل تبسيط عمليات البيع وعمليات من خالل  الموظف الرقمي  -1

 .اإليرادات، وزيادة العمالء المحتملين 

 من خالل توفير تجربة عمالء ُمحسَّنة، إشراك العمالء والوصول السهل إلى القنوات المتعددة. العميل الرقمي  -2 

عدد موظفيها في دولة اإلمارات   زيادةعلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا  تكنولوجيز -عملت إي آي  الجديدة،ولدعم هذه المشاريع 

أخصائيو إدارة عالقات    هذا، ويعملالعربية المتحدة، وافتتحت مؤخًرا مكتبًا ثانيًا في دبي، حيث تمضي قدًما في خططها التوسعية. 

 الصناعي التقني الرقمي.  العمالء بحزم وإيمان لترسيخ مكانتها في السوق كالعب أساسي في هذا القطاع

تكنولوجيز الشرق األوسط   -إي آيتهدف  المنتج،من خالل تزويد الكيانات اإلقليمية بحلول مخصصة تركز على العمالء وعلى 

إلى تسريع رقمنة العمليات التجارية واعتماد استراتيجية عمالء ناجحة لدفع النمو واكتساب ميزة تنافسية قوية في   وشمال إفريقيا

 وق. الس

نهًجا يركز على اإلنسان بدرجة عالية   تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إفريقيا -إي آي تتبنى  الواسعة، وباإلضافة إلى خبرتها 

 ويعكس فلسفتها التجارية في وضع القيم اإلنسانية في صميم الخدمات الرقمية. 

المدير العام اإلقليمي المسؤول عن   جميل نخلة،قال للعمل من المنزل"  " استراتيجيتها الفعالةمن جهة أخرى، وتعليقا على نجاح  

يمكن تلخيصها في   الشرق األوسط وشمال إفريقيا تكنولوجيز -إي آي أعتقد أن االستراتيجية التي اعتمدناها في  مركز التسليم: "

 . الثقة والبراعةكلمتين: 



    
 
 

 

لدينا  هي المحرك والسر وراء استمرار موظفينا، وقد تم بناؤها على مر السنين بين موظفينا وإدارتنا. من ناحية أخرى،  الثقة 

، التي سمحت لنا بالبقاء على المسار الصحيح. وقد كان علينا التحلي بالمرونة لتكييف جميع عملياتنا والتوصل إلى طرق  البراعة

 جديدة إلرضاء عمالئنا ". 

في سلسلة من الفعاليات    تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إفريقيا -إي آي  إضافة إلى صفقاتها التجارية والعقود المبرمة، شاركت 

وتقديم خبراتها التكنولوجية    المميزةلتسليط الضوء على خدماتها الرقمية  والمنطقة الكبرىالتجارية في اإلمارات العربية المتحدة 

  -إي آيومجلس األعمال البريطاني، رعت مجلس األعمال الفرنسي وكجزء من شراكتها مع  الصدد،. في هذا الفرنسية في المنطقة

كجزء من إيمانها بأن الربط الشبكي هو   يونيو ، 15في   تفعالية "العمل معًا" التي عقد  تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 مبادرة استراتيجية رئيسية ألي نجاح تجاري. 

المدير   ،بجانيكريستيان قال  الشرق األوسط وشمال إفريقيا تكنولوجيز -توضيحا لنهج واستراتيجية العمل المتبعة من قبل إي آي 

المتطورة للمنافسة التجارية وسلوك العمالء   نظرا للطبيعة  : "الشرق األوسط وشمال إفريقيا العام اإلقليمي لشركة إي آي تكنولوجيز

فإننا نهدف إلى زيادة وعي    ثم،أصبح التركيز على العمالء والمنتج نهًجا أكثر فاعلية في دفع نمو األعمال. ومن  الشراء،الجديد في 

 ".   وظف الرقمي لنقل أعمالهم إلى مستوى أعلىعمالئنا حول كيفية االستفادة من العميل الرقمي والم

إن  فهم عمالئنا وأهداف أعمالهم هو أولويتنا وفلسفتنا   "  : ديس.كوم -ماريا رعد، الرئيس التنفيذي لشركة نيو، قالت في ذات اإلطار

٪ من المشترين 84فإن رقام، التي تكتسي مصداقية أكبر،  حدثنا بلغة األت وإذا   سيلز فورس.ونحن نتشارك هذه الفلسفة  مع  شريكنا 

 ". شركة تُظهر فهًما ألهداف أعمالهم  التعامل معسيفضلون 

 

 انتهى 

 مالحظة للمحررين: 

ديس.كوم ، هي الشريك الرائد لسيلز فورس الشرق األوسط     -لشركة نيو  التابعة إفريقيا تكنولوجيز الشرق األوسط وشمال إي آي 

مستشار معتمد في كل من لبنان واإلمارات العربية المتحدة. تتخصص الشركة في مجاالت تنفيذ برنامج إدارة  100بأكثر من 

ابية بتقنيات مختلفة في منطقة الشرق األوسط ومنطقة الخليج وتغطي كل من لبنان، وخدمات االستشارات السح عالقات العمالء 

 األردن، مصر، قطر، اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عمان، اليمن، الكويت، البحرين والعراق. 

 لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع إي آي تكنولوجيز: 

 solutions/-mena.com/services/salesforce-https://www.eit  

 لجميع األمور المتعلقة بالصحافة ، يرجى االتصال بـ: 

 السيد كريستيان بيجاني 

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا    إي آي تكنولوجيز لشركة    المدير العام اإلقليمي

    mena.com-christian.bejjani@eitالبريد إلكتروني:

 

https://www.eit-mena.com/services/salesforce-solutions/
mailto:christian.bejjani@eit-mena.com

