
 

 اإلشتراك فً مسابقٌ تقججم الموردينعرض 
 

 المقدمٌ :

معجار  30وتعتمد علٍ  التً تنظموا شركتنا َ ترغب المشاركٌ فً مسابقٌ تقججم الموردينهذا العرض مقدم ألي شركٌ مصريٌ أو عربجٌ َ 

أول معرض "َ أو  "أول مول تجاري أون ِين لتعامّت الشركات" َ والتً تعتبر( B2Bوتعلن نتججتوا علٍ منصتنا ) تقججم قجاسً َ

 ينطلق من مصر ويذدم المنطقٌ العربجٌ ... َلتعامّت الشركات" إفتراضً داُم أون ِين 

وفق التخسجنات التً تتم علٍ يتم تخديثوا باستمرار )وَ  فً تذصص معجن المراكز التنافسجٌ للموردين وترتجب تخديد مجزة المسابقٌ توفر

تبر ماراثون قاُم طوال الوقت بخجث تعَ ( بشأنى عامّتى علٍ المنصٌوعلٍ تفاعّتى وت فً هذا التذصص مختوى البروفايل القجاسً للمورد

 ... طوال الوقتفً هذا التذصص زه بجن مجموع منافسجى فً السوق َ يخصل منى المورد علٍ دراسٌ سوق خقجقجٌ عن تطور مرك

من وويخق للمورد أن يشترك فً أي عدد من التذصصات َ وكل تذصص يكون لى البروفايل القجاسً الذاص بى وكذلك التقججم التنافسً َ 

 يمكن أن يضعوَ المنصٌ علٍ  بى ذاص (e-marketplace) سوق إلجكترونًقسم  ننشًء للموردمجموع تذصصاتى المشارك بوم َ 

ويتعاملون بذدمات التجارة َ يدذل من ذّلى عمّؤه علٍ هذا السوق اإللجكترونً علٍ موقعى اإللجكترونً  رابطلوجو و المورد

 التً توفرها المنصٌ باختراف للزاُرين ... (e-commerceاإللجكترونجٌ )

تكنولوججا  وذدمات تطبجقات وخلولو برمججات: )ذدمات األعمال َ تعوجد األعمال َ  هً الرُجسجٌ مجاِت عمل وذدمات المنصٌ

 كما يلً : تكون مع الوصف والقجمٌ   وبنود هذا العرض َ( المعلومات واإلتصاِت
 

1 

 

إنشاء صفخٌ تسوق إلجكترونً ذاصٌ بالمورد )نسذتجن عربً َ 
عناوين ووصف مذتصر للمنتجات والذدمات َ كل َ تعرض إنجلجزي( 

عنوان يذهب بك لبروفايل المنتح أو الذدمٌ ... يمكنك وضع لوجو علٍ 
 موقعك علٍ اإلنترنت يذهب بك إلٍ هذه الصفخٌ

30 US$ 

2 

 

 نشًءسوف نَ منتجات/ذدمات  5عدد بافتراض أنك سوف تشترك فً 
موجز عرض العام وتشمل  فً نتاُح البخث تظور لكل منوم نافذة بجانات

بروفايل شامل مواد العرض ننشًء َ و ملذص موقفك عن المنتح/الذدمٌ
 $250$ = 50×  5...  لكل منتح/ذدمٌ والبجانات والمعلومات

250 US$ 

3 

 

)إستشاري  معارفىمن من فريق عمل المورد أو عدد  مجانً ألي تسججل
سوف ننشًء وعلٍ موضوعات منتجاتى/ذدماتى َ أو مطور أو مدرب( 

للعمّء جقدمون هم سو شذصً َ بروفايل بصفتى ذبجر مونً لكل منوم
يدفعوا لوم  ذدماتوم المونجٌ أون ِين مقابل رسوم معلنٌالزاُرين للمنصٌ 

 المشترين طالبً الذدمٌ المونجٌ

00 US$ 

4 

 

 توصجات إيجابجٌ من المونججن 3تسججل عدد لكل منتح/ذدمٌ مسموح ب
جسترشد بوا لفً بروفايل المنتح/الذدمٌ  تظور (رهمالتابعجن للمورد أو غج)

 $300$ = 20×  5×  3...  إن أرادو التعامل مع المورد المتعاملجن
300 US$ 



5 

 

ألي عدد من عمّء المورد  وعضويٌ علٍ المنصٌ تسججل مجانً
لجكونوا  المشترك بوم فً المسابقٌ المستذدمجن الفعلججن لمنتجاتى وذدماتى

 ويستذدموا جمجع ذدماتوا  أعضاء متعاملجن علٍ المنصٌ
00 US$ 

6 

 

قصص نجاح  ومراجعات إيجابجٌ  5تسججل عدد لكل منتح/ذدمٌ مسموح ب
جسترشد لفً بروفايل المنتح/الذدمٌ  تظور من مستذدمً المنتح/الذدمٌ

 $500$ = 20×  5×  5...  إن أرادو التعامل مع المورد بوا المتعاملجن
500 US$ 

7 

 

مفصل البجانات والشروط واخد عرض بجع  علٍ األقل تسججلمسموح ب
 (e-commerce) أسواقنا اإللجكترونجٌلكل منتح/ذدمٌ ونشره علٍ 

 الشراءالتعامل وإن قرروا  للتعامل علجى أون ِين من األعضاء المشترين
 $100$ = 20×  5×  1...   أون ِين من المورد

100 US$ 

8 

 

من ذّل مختوى البروفايل الشامل  (Our Score) عندما يتم تقججم المورد
أو أعلٍ َ نمنخى عّمٌ التمجز هذه وتظور  90للمنتح/الذدمٌ وينال درجٌ 

 العام فً أعلٍ نافذة بجانات المنتح/الذدمٌ فً نتاُح البخث
00 US$ 

9 

 

أو أعلٍ َ نسجل  90( وينال درجٌ User Scoreعندما يتم تقججم المورد )
المناسب لتقججمى فً تذطجط أفضل اللوجو الذاص بى فً المكان 

ذّل عّمٌ  والذي يفتخى المتعامل من (Front Runners) المتنافسجن
َ وبالضػط علٍ اللوجو يدذل  مذصصٌ فً نافذة بجانات المنتح/الذدمٌ

 إلٍ صفخٌ السوق اإللجكترونً الذاص بالمورد

00 US$ 

10 

 

قسم فُات  إذا زاُر المنصٌ والذي لم يسبق لى معرفٌ المورد إستذدم
سوف تظور  (المشترك بوم الموردالبخث وفتد أخد موضوعات البخث )

فإن إهتم المورد قاُمٌ الموردين مرتبجن خسب مركزهم التنافسً َ لى 
بترقجٌ مركزه باستمرار سوف تكون لى فرصٌ ججده فً الخصول علٍ 

 جدد من مستذدمً المنصٌ دون أن يسعٍ هو إلجومعمّء 

00 US$ 

 

 مّخظات :

 َ ونخن مسؤلون عن تدريبىيفضل أن يذصص المورد مدير للسوق اإللجكترونً الذي ننشُى لى َ للتواصل معنا ولمتابعٌ التعامّت  .1

 تعديل بجانات تسججّت المورد بكل أنواعوا متاخٌ فً أي وقت دون رسوم .2

جنجى مصري( َ فتكون القجمٌ اإلجمالجٌ 15.75وبقجمٌ التخويل الخالجٌ )الدوِر = ( $US 1180القجمٌ اإلجمالجٌ لوذا العرض ) .3

التعاقد و إطّق ذدمٌ مسابقٌ تقججم الموردين والمشاركٌ بمناسبٌ( %19.29) ممجز جم ... ونخن نمنخكم تذفجض 185585تساوي 

تكون % 50عند التعاقد َ والدفعٌ األذجرة منى % 50... يسدد  جم فقط لتنفجذ هذا العرض لشركتكم 155000األول معنا َ ونقبل قجمٌ 

 عند إنتواء مراخل التسججل والنشر

 ( ويمكنك التعامل علجى إلجكترونجاً upplier Evaluation ContestSهذا العرض متاح علٍ المنصٌ علٍ الرابط ) .4

 

 

 إعتماد المورد بقبول العرض      (IMI Consultantتوقجع رُجس )          

 

 

https://softwareshop.imiconsultant.com/index.php/product/imi-e-commerce-platform-special-price/

