
سوق.کوم ینضم إلی أسرة شرکة أمازون

 

أعزائي عمالء سوق.كوم،

 

الیوم هو یوم ممیز جدًا بالنسبة لي، وأود أن تشاركوني هذا الیوم التاریخي وتكونوا جزءًا منه.

 

ینضم سوق.كوم، أكبر منصة للتجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط، إلى أسرة أمازون، مما یعّد إنجازًا ضخمًا بالنسبة لنا،

و یأكد سعینا دومًا إلى تمكین شركائنا وتجارنا وفریقنا ورواد األعمال وكل شخص في سوق.كوم.

 

لطالما حلمنا بدمج إمكانیات التقنیة والتجارة، توفیر تجربة سلسة للتجارة إلكترونیة في الدول العربیة.  أطلقنا سوق.كوم قبل

12 عامًا لنقدم أفضل حلول للتجارة اإللكترونیة في منطقتنا، وكانت مبادئنا األساسیة وال تزال متمثلة في االستفادة من

إمكانات التقنیات المتطورة لربط المزید من األشخاص بمزید من المنتجات – إطالق اإلمكانات، االرتقاء بمستویات الحیاة

في جمیع أنحاء المنطقة وتحقیق أفضل تجربة في التسوق اإللكتروني لعمالئنا.

 

 وبفضل االنضمام إلى أسرة أمازون، سیكون بإمكاننا تحقیق قدر أكبر من النمو واالستفادة من استثمارات الشركة العمالقة

في المجال التقني وتوفیر تشكیلة أوسع من المنتجات عبر موارد عالمیة، وتحقیق تجربة متفوقة لخدمة العمالء، إضافة إلى

تمكین أمازون الممیز للبائعین محلیًا وعالمیًا.

 



SOUQ.COM بخصوص

SOUQ.com is the largest online retail and marketplace platform in the Arab world, featuring more than
8.4 million products across 31 categories such as consumer electronics, fashion, health and beauty,

household goods, and baby. Today, SOUQ.com attracts over 45 million visits per month, with localized
.operations in the KSA, UAE and Egypt

SOUQ.com offers a convenient and safe online shopping experience with secure online payments,
.option to pay cash on delivery and free returns. For more information, visit www.Souq.com

إنه إنجاز هائل في قطاع التجارة اإللكترونیة بالمنطقة. وفیما نخطو خطوتنا التالیة من مسیرتنا مع شركة أمازون، سیبقى

عمالؤنا محور تركیزنا األساسي وسنستمر في تقدیم تجربة سلسة ومتكاملة للتسوق اإللكتروني. نتطلع إلى ثمار هذه الصفقة

وما ستعنیه لكم جمیعًا في كافة أنحاء المنطقة.

 

أود أن أتوجه إلیكم بجزیل الشكر لكونكم جزءًا من مسیرة سوق.كوم من أیامها األولى إلى أن أصبحت أكبر موقع للتجارة

اإللكترونیة على اإلنترنت.

 

وأخیرًا، أود أن أتوجه شخصیًا بالشكر العمیق إلى كل موظف من موظفي سوق.كوم، ممن عملوا بدأب وجّد للوصول إلى

هذه المكانة، وأخص بالشكر كًال من سمیح طوقان وحسام خوري اللذان شاركاني تأسیس هذه الشركة.

 

شكرًا لبقائكم ضمن عمالئنا الكرام!

 

 

رونالدو مشحور،

الرئیس التنفیذي والمؤسس المشارك، سوق.كوم 

 

http://www.Souq.com/


Souq.comغرفة األخبار

http://pr.souq.com/
http://pr.souq.com/

