الملف التعريفي

Committed to people, Committed to the future

من نحن ؟
تقــدم  SMART ONEســنوات مــن المعرفــة والخبــرة تســتخدمها لتزويــد عمالئهــا بالعديــد مــن المزايــا والخدمــات
 .منــذ تأسيســها فــي عــام  2013مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب الذيــن مألهــم الحمــاس وحــب النجــاح  ،كان
الهــدف هــو تقديــم حلــول فريــدة ومتخصصــة ذات قيمــة كبيــرة للمجتمــع وأصحــاب األعمــال .تعــد شــركتنا
اليــوم واحــدة مــن الشــركات الرائــدة فــي توفيــر الحلــول الذكيــة.
تقــدم  SMART ONEأكثــر بكثيــر مــن مجــرد التكنولوجيــا فــي صورتهــا المعتــادة  ،بــل إن هدفنــا هــو فهم أســس
ومعاييــر العمليــات التجاريــة لعمالئنــا بشــكل كامــل وتقديــم خدمــات ذو قيمــة وفاعليــة من خــال تطويــر الحلول
واالستشــارات الالزمــة إلــي جانــب تقليــل التكلفــة بشــكل كبيــر وتعزيــز قدرتهــم علــى التكيــف مــع التغيــرات
المســتمرة فــي األســواق.
جميعــا إلى تقديم
تقــدم  SMART ONEمجموعــة كثيــرة متنوعــة مــن الحلــول والخدمات يــؤدي دمجها
ً
وقيــم فــي تحســين األعمــال ،يغطــي هــذا جوانــب عديــدة مثــل بنــاء األســس الصحيحــة
عــرض فريــد
ّ
والعمليــات المناســبة وإطالقهــا فــي ســوق واســع ومتعــدد مــع اســتخدام أفضــل الممارســات
والمعاييــر الدوليــة كمبــادئ توجيهيــة لتحقيــق الجــودة .فباختصــار  ،نعــد نحــن المحطة األنســب لتلبية
كافــة احتياجــات األعمــال الكاملــة للشــركات.
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Committed to people, Committed to the future.

رؤيتـــــنا
أن نصبــح المــزود الرائــد للتكنولوجيــا الذكيــة فــي مصــر مــن خــال توفيــر منتجــات
وخدمــات ذكيــة عاليــة الجــودة وإقامــة شــراكة مــع أشــهر مــوردي حلــول تكنولوجيــا
المعلومــات مــن أجــل تلبيــة احتياجــات عمالئنــا وتحقيق ميــزة تنافســية قابلــة للقياس.

مهمتنا
ً
شــريكا ال غنــى عنــه لعمالئنــا مــن خــال تقديــم
أن نصبــح
وإدارة مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات فــي مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات إلــي جانــب العديد من الوســائل الحديثــة التي يعتمد
عليهــا أي عمــل فــي الوقــت الراهــن كأســاس قــوي لتحقيــق
معــدالت انتاجيــة أعلــي مثــل التســويق الرقمــي ووســائل اإلدارة
فــي المجــاالت المتعــددة وذلــك باســتخدام أفضــل الممارســات
التــي تســاعد علــي تقديــم خدمــة فريــدة ومتميــزة.
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خدمــــــاتنا

خدمات
تكنولوجيا المعلومات

خدمات
شبكات وسيرفرات

برامــج
إدارة أعمــــال

برامــج
محاســــــبة

تجهيز
المنازل الذكية
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تســويق رقمــي
وإعـــالنات

تطـــوير
مواقــع ويــب

كاميرات مراقبة
ذكيــــة

فريق العمل
ـا عاليــاً  ،ومهندســي كمبيوتر  ،ومستشــارين تقنييــن ،ومصممي
يتألــف فريــق  SMART ONEمــن استشــاريين مؤهليــن تأهيـ ً
جرافيــك  ،ومطوريــن  ،ومديــري مشــاريع محترفيــن معتمدين.
ســاعد هــذا الفريــق العديــد مــن الشــركات علــى مواصلــة عملهــم بنجــاح وإرســاء الثقــة بعالمتنــا التجاريــة .يتمتــع فريــق
عمــل  SMART ONEبســنوات مــن الخبــرة فــي العمــل مــع بعــض أكبــر العالمــات التجاريــة فــي الســوق اليــوم .يعمــل جميــع
أعضائنــا فــي وئــام واحترافيــة تامــة حيــث يقدمــون والءهــم وتفانيهــم لمهمتهــم .لقــد تجــاوز فريقنــا مــا هــو أبعــد مــن
المنتجــات التقليديــة واألشــكال االعتياديــة للتكنولوجيــا وقــرروا تقديــم ســنوات مــن المعرفــة والخبــرة فــي شــكل خدمــة
متميــزة أو منتــج فعــال يلبــي احتياجــات رواد األعمــال فــي المجــاالت المختلفــة.

محمود منصور
المدير التنفيذي
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محمـد عمــر

مدير خدمة العمالء

أحمـد سعيد

مدير المشاريع

أحمــد كحــلة
مبرمـــج

ساره الخولي
مبرمــجة

رشـــا الجبـــري
عالقات عامة

من شركائنا
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من عمالئنا
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تواصل معنا

البريد

Info@smart1.co

موبايل

045 - 319 5999

واتساب

0105 0104 282

العنوان

خلف نادي دمنهور  -برج المني

Smart1.Co
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ً
ً
شكرا جزيل
Committed to people, Committed to the future

