
 

 

 خبر صحفي  

 

 ناشئة  فرنسية لشركات وبيزنس فرانس تطلقان عالمات تجارية فريدة  بيتا

 متجر الرئيسي بدبي مول الفي 

 

  بيتا  ، يستضيف متجر   2021ديسمبر   31 ولغاية أكتوبر  1 انطالقا من  -سبتمبر  21اإلمارات العربية المتحدة ،  
منتجات فرنسية عالية   8 ، يستضيفوهو مشروع مشترك لمجموعة شلهوب   ،ألسلوب الحياة والمفهوم التكنولوجي

دبي مول. سيسلط هذا العرض الحصري الضوء على  ب  المتجر التابع للشركةالتقنية في زاوية مخصصة في 
  مما يمثل  ،التعليموالصحة   ،االصطناعيالذكاء  ، الترفيه ، التنقلفي مجاالت  المبتكرةالعالمات التجارية الفرنسية  

من جميع أنحاء العالم الكتشاف واختبار وشراء المنتجات األكثر ابتكاًرا   المبتدئينفرصة لعشاق التكنولوجيا أو 
 عبر اإلنترنت.  ة التابعة لهمنصال دبي مول أو من خالل  (b8ta بيتا) وحداثة في متجر 

 

بيزنس  شراكة بين   ثمرةألول مرة في الشرق األوسط ، هو    متجر بيتافي هذا الذي يقام ركن التكنولوجيا الفرنسية  
البرمجيات  قائم على نظامتجزئة  متجر ، وهو بيتا( ومتجر الوكالة الوطنية لدعم االقتصاد الفرنسي دوليا) فرانس
 في الشرق األوسط والواليات المتحدة واليابان.  فروع ولديه 

  

بيزنس  نحن في  "  : األوسطبيزنس فرانس الشرق لوكالة المدير العام فريدريك سابو تعقيبا على الموضوع، قال 
فرعا  مؤخًرا  افتتحت التي والبيع بالتجزئة ،  في قطاع رائدة ال ، بيتامع شركة  بهذه الشراكة رون وفخوسعداء  فرانس

ومن دواعي سروري أن تقدم فرنسا    المحليين،المنتجات األكثر ابتكاًرا للمستهلكين  بيتافي دبي مول. تقدم لها 
ستستفيد شركات التكنولوجيا الفرنسية المختارة من  كما شركات ناشئة متنوعة للغاية لعرض أحدث منتجاتها التقنية. 

  الزوارماليين تقديرات بمع  ،أيًضا في األول من أكتوبر ح أبوابه سيفتت الذي 2020"التأثير المعزز" لمعرض إكسبو 
 أشهر ".  6في غضون  

الدخول في   بيتا الشرق األوسط وإفريقيا قائاًل: "يسر شركة   لبيتا  عام  المدير ال ، راميت هاريسينغاني علق من جانبه 
  بيتا عالمات تجارية مبتكرة في المنطقة. إن التحليالت والتعليقات التي توفرها  8إلطالق   بيزنس فرانس شراكة مع 

في   اتها  تجعل منها منصة مثالية للشركات الفرنسية الناشئة إلطالق منتج لبيزنس فرانس النظام البيئي الشامل و
 كخدمة"،البيع بالتجزئة "المسمى   بيتا،يمكن للعالمات التجارية االستفادة من نموذج أعمال  حيث الشرق األوسط. 

 ". والذي يساعدهم في تسويق وإدارة وقياس التجارب غير المتصلة باإلنترنت 

 

الدولة األكثر ديناميكية من حيث النظام البيئي التكنولوجي في المنطقة  تعتبر يذكر أن اإلمارات العربية المتحدة  
 شركة ناشئة يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.   10,000٪ من 35وتمثل 

 

 

 



 

دبي في  ب  بيتامن جميع أنحاء العالم مدعوون لزيارة متجر   الزوار المقيمين و ،إن مواطني دولة اإلمارات بهذا، ف
الكتشاف ركن التكنولوجيا الفرنسية والمنتجات التقنية   ، 2021ديسمبر  31أكتوبر إلى  1من  القائمة  الفترة

   .من جميع أنحاء العالم فر االستثنائية 

 

 ( b8ta) بيتافي متجر  الفرنسية التكنولوجية على العالمات التجارية  واتعرف 

 

تقدم خوذة دراجة نارية مزودة بنظام جي بي اس )نظام تحديد المواقع(  متكامل والكثير من المواصفات   : آي اليتس
 اإللكترونية. 

 

الموجود بالقرب من   باإلنترنت يساعدك على النوم بفضل صندوق مورفي المتحرك الغير متصل   : أوديوزين
 سريرك. 

 : تسوق حدائق داخلية بسيطة ومستقلة مع مجموعة واسعة من البذور. بريت آ بوسيه 
 

 ثواٍن باستخدام االهتزازات الصوتية.  10: تقدم فرشاة أسنان كهربائية تنظف األسنان في بروش -واي

 

 : يمزج بين الواقع المعزز والتعليم ، ويقدم حالً يتيح لك التعلم بطريقة مسلية وغامرة. رينبو

 

: لبيع سماعات الرأس الالسلكية التي تسمح لك باالستماع إلى الموسيقى والراديو والربط بنظام جي بي  إيرسكوارد 
 اس )نظام تحديد المواقع( و الرد على المكالمات الهاتفية دون التأثير على  قنوات األذن. 

 

ومستداًما وممتعًا من   مخصصا   ان أمرا  الجمال والعافية اليوميمن طورت جهاًزا متصاًل يجعل : فاملي سيلف كير
 .  خالل الزيوت العشبية

 

 مشروع ثالثي األبعاد على لوحة الموناليزا باستخدام الذكاء االصطناعي.  طورت : ليفنغ ثينكس 

 

 عالمي: اإلتواصل لل

 

 في االتصال:  واال تتردد   المعلومات،لمزيد من 

 : لالتصال بيزنس فرانس  فريق ب

Communication.me@businessfrance.fr 

 

 

 
 
 
 
 

https://eye-lights.com/en
https://www.morphee.co/
https://pretapousser.fr/
https://y-brush.com/
http://reenbow.co/
http://www.earsquared.com/
https://familyselfcare.fr/
http://livingmonalisa.com/
mailto:Communication.me@businessfrance.fr


 
 
 
 

 نبذة عن وكالة بيزنس فرانس
هي الوكالة الحكومية لدعم تنمية االقتصاد الفرنسي دولياً. وهي مسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو  

وتعمل الوكالة على الترويج للشركات الفرنسية  .تشجيع وتسهيل االستثمارات الدولية في فرنسا صادراتها فضال عن 
   . .V.I.Eوللنشاط االقتصادي وعلى تعزيز جاذبية الدولة الفرنسية لالستثمار إلى جانب إدارة برنامج التدريب الدولي 

 

 : (b8taنبذة عن بيتا ) 

سان فرانسيسكو ونيويورك ، وهي شركة  كل من ، ولها مكاتب في  2015عام الفي   (b8taبيتا )تأسست شركة  
  بيتا للمستهلكين. تدير  ممتعةلجعل التجزئة المادية متاحة لصانعي المنتجات و مصممة برمجيات   قائمة على تجزئة 

ى  بهدف مساعدة العمالء عل  عالمات تجارية في جميع أنحاء الواليات المتحدة والشرق األوسط  لمتاجر رئيسية 
  بيتاتعمل شركة   ذلك،اكتشاف المنتجات الجديدة وتجربتها وشرائها والتعرف عليها في الحياة الواقعية. باإلضافة إلى 

مع المئات من العالمات التجارية العالمية وتجار التجزئة لتعزيز تجربتهم المادية في البيع بالتجزئة باستخدام منصة  
 للشركة. ( المملوكة RaaSالبيع بالتجزئة كخدمة ) 

 
 www.b8ta.ae الرجاء زيارة الموقع التالي: ، شركة بيتالمعرفة المزيد حول 

 

 وسائل التواصل االجتماعي: 

  

 ً  الحساب   الهاشتاج األكثر استخداما

#ChooseFrance 

#FrenchTech 

#FrenchTechCorner  

#Discoverb8ta  

#b8taMENA 

#b8tafrenchtech 

 تويتر: 

@BF_MiddleEast 

 لينكد ان: 

Business France Middle East 

 انستغرام 

b8ta_MENA 

 

https://twitter.com/BF_MiddleEast?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/business-france-middle-east
https://www.instagram.com/b8ta_mena/?hl=en

