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 4141مايو  41
 

 فودافون تتحدَّى الناس حول العالم بفعل أشياء مميَّزة ألول مرَّة
 

  مبادرةفودافون تطلق مجموعة Pitch Your First  لتشجيع الجميع على خوض تجربة تغيِّر مسار حياتهم
 أو تحقيق هدف العمر.

  ور مدهشة فعل أمل شغفهمو  الناس طموحقطر، يظهر  دولة بالد، بما فيها 41في  شخص 410111بحث على
 "أوبرا وينفري" النجمة إلى شراء األحذية معالنمور  اللعب معانعدام الجاذبية إلى  مثل خوض تجربةألول مرَّة، 

 وغيرها.

 يطلق عليها اسم تصوير مقاطع فيديوLifies    ر لحظات الفرح والمتعة والمفاجئة و  تحقيقعند التي تصوِّ
ل مرَّة.  الناس ألفعال ألوَّ

 
 دٌٚت بٍذاْ، بّب فيٙب 01اٌفشطت أِبَ أشخبص ِٓ عٓ احبحت اٌيَٛ  اٌعبٌّيت فٛدافْٛ أعٍٕج ِدّٛعت

حغعٝ إٌٝ إٌٙبَ وً شخض حٛي اٌعبٌُ ٌيمَٛ اٌخي ٚ Pitch Your Firstٌخدشبت ِببدسحٙب اٌدذيذة  ،لطش

ٍٝ أسع اٌٛالع. ألٚي ِشة بعًّ ِّيض ببعخخذاَ حمٕيبث اٌدٛاي اٌخي حشبسن في ححميك ٘زٖ اٌخدشبت ع

فغيىْٛ بّمذٚس األشخبص اٌزيٓ يٍّىْٛ أفىبساً ٍِّٙت ٌخٕفيز أفعبي ٌٍّشَّة األٌٚٝ، ِشبسوت طّٛحبحُٙ 

فٛدافْٛ ببخخيبس أفضً ِدّٛعت   ٌدٕت ححىيُ . ٚعخمwww.firsts.comَٛعٍٝ اٌّٛلع اإلٌىخشٚٔي 

عٍٝ اٌخظٛيج عشضُٙ يخُ عٌعشش األوثش حّيُّضاً في وً بٍذ: ٚبعذ رٌه ِٓ بيٓ اٌّخٕبفغيٓ ااٌعشٚع 

 يبظش إٌٛس.ع بٍذخيشاً فئْ حٍّبً ٚاحذاً ِٓ أحالَ األشخبص اٌّخّي ِّضيٓ في وً عبش اإلٔخشٔج، ٚأ اٌعبَ

شخض  01.111فٛدافْٛ أيضبً بحثبً عبش بٍذاْ عششة حمظَّج ِٓ خالٌٗ آساء أوثش ِٓ ِدّٛعت وّب أخشث 

َّٚي ِشَّةعٓ ا آِبي عبطفيت بحخت ِثً  حفبٚحج اإلخبببث بيٓٚ. *ٌخدشبت اٌخي يحٍّْٛ بأْ يّشُّٚا بٙب أل

 اِخطبء ظٙش ٔعبِت.  حدبسة فشيذة ِثًاٌحظٛي عٍٝ لذساث عحشيت أٚ 

http://www.firsts.com/
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َّٕج اإلخبببث صيبسة ِىت دٌٚت ٚفي ت لطش حضّ اٌعبٌُ؛ أٚ حأعيظ اٌشخض  حٛي؛ أٚ اٌغفش اٌّىشِ 

 ِٕضٌٗ اٌشخظي. اِخالن ٚأص ٌّششٚعٗ اٌخب

ٚحعٍيمبً عٍٝ األِش لبٌج اٌغيذة ببسبشا ٘بط، سئيغت اٌعالِت اٌخدبسيت ٌّدّٛعت فٛدافْٛ اٌعبٌّيت: "عٕذ 
سأيٕب ّٔبرج سائعت عٓ ٌحظبث يعيشٙب إٌبط عٕذِب يمِْٛٛ بفعً أشيبء  Firstsإطاللٕب ٌبشٔبِح فٛدافْٛ 

اٌت ٌّشبسوت حٍه اٌٍحظبث ِع عبئالحُٙ ٚأطذلبئُٙ ِّيضة ألٚي ِشة ٚاعخخذاَ حمٕيبث ٘ٛاحفُٙ اٌدٛ

إٌٝ ِذٜ أٚعع،  Firstsعٍٝ حٛععت آفبق بشٔبِح  Pitch Your First ٚاٌعبٌُ أخّع. ٚعٛف حعًّ ِببدسة
 حيث ٔخطٍَّع إٌٝ ِغبعذة األشخبص عٍٝ ححٛيً أفىبسُ٘ اٌشائعت إٌٝ حدبسة عظيّت."

 
ِٓ ِمخشحبث  وٛوبتعٓ ، Pitch Your Firstِببدسحٙب  ، ودضء ِٓاٌعبٌّيت فٛدافْٛ ِدّٛعت أعٍٕجوّب ٚ

 ألفعبي يخُ حٕفيز٘ب ألٚ ي ِشَّة، ِثً:

  بق اٌّٛعيمٝ في بشٌيٓ في ِعضٚفت ج، حيث Book a Shadeِشبسوت عشَّ ٘ٛاحفُٙ  ححٌٛ 

َّٚي ِشَّة.  اٌزويت إٌٝ خضء ِٓ أٚسوغخشا اٌٙٛاحف اٌخي حُعضف أل

  َّٚي ِشَّة  أطٍمٛاححميك ِدّٛعت ِٓ األشخبص ألحالُِٙ حيث عٍٝ ِخٓ إٌّبطيذ، في خٌٛت أل

اث إٌٌٙٛذيبث  َّٛاٌت بخشديع ِٓ اٌدذَّ ِٚشبسوت حدشبخُٙ ِع اٌعبئٍت ٚاألطذلبء عبش اٌٙٛاحف اٌد

ْ في أٚي سحٍت طيشا أطٍمٓعٕذِب  4106في أبشيً   Vodafone First"آْ" ٚ"سيب" ٔدَٛ بشٔبِح 

 ٌٙٓ؛ ٚ

  ححميك حٍُ فشلت ِٛعيميت خذيذة أٚ ِٛعيمي بخمذيُ اٌعشع األٚي ٌُٙ في اعخبد ٚيّبٍي

بّشبسوت اٌخبص بعشضُٙ فيذيٛ ٚاعذاد اٌ حظٛيشِشب٘ذ ٚعيخُ  010111اٌشٙيش في ٌٕذْ أِبَ 

َّٛسة حُ اٌخمبطٙب بٛاعطت ٘ٛاحف ببعخخذاَ ِشب٘ذ ٚرٌه  ٘ؤالء اٌّشب٘ذيٓ ٚاٌحضٛس ِظ

 .زويتاٌدّب٘يش اٌ

إٌبط عٍٝ حظٛيش ِمبطع فيذيٛ ٌشداث فعٍُٙ ببعخخذَ ٘ٛاحفُٙ فٛدافْٛ أيضبً بخشديع ِدّٛعت حمَٛ ٚ

َّٚي ِشَّة، حيث حطٍك  اٌخبطت بُٙ عٕذ ححميمُٙ اٌٍٛحيتخٙضة األاٌزويت أٚ  ِدّٛعت إلٔدبصاث ِّيَّضة أل

ذ ٌحظبث فٛدافْٛ  ِّ ٌذٜ ححميك ٚاٌّفبخئت اٌّخعت عٍٝ ِمبطع اٌفيذيٛ اٌمظيشة ٘زٖ ٚاٌخي حدغ 

 .Lifiesاألشخبص إلٔدبصاث ِّيَّضة ألٚي ِشَّة اعُ 

َّٚي ِشَّ  75حعبيش  Lifiesحدغذ ِمبطع ٚ  86ة، ُِٕٙ عدٛص بعّش شخظبً عٓ اٌفشحت عٕذ ِشٚسُ٘ بخدبسة أل

، ٚفخٝ يّخطي طٙٛة خٛاد، ٚسخً يمٛد فشلت أٚسوغخشا، حيث يعيش حدشبت ٌعبت االٔضالق ببٌحبًعبِبً 
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    ع عٍٝ ٚاخٙبث عذد ِٓ أُ٘ اٌّببٔي حٛي اٌعبٌُ.عخعش

، ببإلضبفت ٌّعٍِٛبث عٓ بٕٛد ٚششٚط االشخشان، Pitch Your Firstٌٍّضيذ ِٓ اٌّعٍِٛبث عٓ ِببدسة 

 .  www.firsts.comصٚسٚا اٌّٛلع اإلٌىخشٚٔي: 

 -أخٙٝ -

 للمزيد من المعلومات، اتصلوا بـ:
 مجموعة فودافون
 عالقات اإلعالم

groupmedia@vodafone.com  

 
 استفسارات اإلعالم

 أوجيلفي لندن
ceri.bevan@wpptvf.com 

 
 فودافون قطر
 العالقات االعالمية  ةمدير  هالة قصاب، 

hala.kassab@vodafone.com 
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