
 بيان صحفي

 بسيارة "ميني كوبر" فودافون قطر تعمن عن اسم الفائز 
 مواقع التواصل االجتماعيالتي أجرتها عبر  RED فودافون مسابقةفي 

 

رًا عن اسم الفائز بسيارة ميني كوبر الجديدة : أعمنت شركة فودافون قطر 4102مايو  22الدوحة،  مؤخَّ
تحت ة لمفائز في مسابقة تم إجراؤىا عبر وسائل التواصل االجتماعي كميًا. وقد تم تخصيص ىذه الجائزة القيِّم

مارك  السيد حيث رحبَّ  الجديدة RED "، تزامنًا مع إطالق الشركة لباقاتCompete for a Seatعنوان "
ماك بوباديمو، في  براينفي شركة فودافون قطر بالفائز  ة والتجزئةالتجاري التنفيذي لمعمميات المدير ،نوريس

 ركز الصفوة لخدمة العمالء.م

المتسابقون قد جرت عمى مدى شيرين ونصف، حيث تنافس " Compete for a Seatوكانت مسابقة "
 ، ورحمة إلى المممكة المتحدة لمتابعة مباراة كرة قدم بينحمراءسيارة ميني كوبر عمى ثالثة جواز كبيرة، وىي: 

أيام إلى اليونان لزيادة الشاطئ  7"ليفربول"، ورحمة لمدة  الشياطين الحمر "مانشستر يونايتد" والحمر فريقي
 .REDولقد تم اطالق المسابقة تزامنا مع االعالن عن باقات  األحمر في سانتوريني.

 Facebookعبر مواقع دخول  8.588 حيث تم تسجيلواسعة لمسابقة اىتمامًا الفتًا ومشاركة وقد شيدت ا
عمى مواقع قطر لمتابعي وعشاق فودافون  08.888ثر من مع انضمام أك، Instagramو Twitterو

 إعجاب ومشاركة وتعميق. 088.888، ووضع أكثر من ةوقنوات فودافون قطر االجتماعي

تم تقديم جوائزىا من أشير  Instagramباإلضافة لذلك أجرت فودافون قطر مسابقات خاصة عمى موقع 
وغيرىا من العالمات Mont Blanc وVersace وGucci و Louboutinاألسماء التجارية العالمية مثل 

 التجارية المرموقة.

الشيرية الجديدة التي تقدم مزايا  Redمن ىذا العام باقات  مبكروكانت فودافون قطر قد أطمقت في وقت 
 Lو  Mفئات لالشتراك ىي  4من  Redاألفضل وعروضًا عائمية ممتازة. وتتكون خدمة ىي حصرية وقيمة 

بالتعاون مع شركاء  قطر تقدم فودافونو  .قد شيدت ىذه الباقة حتى اآلن إقبااًل منقطع النظيرو  VIPو  XLو 
ل مرَّة. البالدمحميين ودوليين لعمالئيا مزايا حصرية تشيد   معظميا ألوَّ

 



 
 في المراكز التجارية الكبرى وأماكن الترفيو في قطر.خدمة المواقف وركن السيارات  -0

لركن السيارات تقدم بموجبيا الشركة الثانية خدمة  Valet  Waitشركة أبرمت فودافون شراكة مع
وما فوق في مراكز التسوق  Lمن الفئة  Redركن السيارات لعمالء فودافون المشتركين في باقة 

وكتارا ومجمع دار ىذه الخدمة في "الجونا مول" و"الندمارك مول"  وتتوفرومناطق الترفيو الرئيسية. 
 قطر. -والمؤلؤةالسالم التجاري 

 
 مطار حول العالم.  688في أكثر من إمكانية الدخول إلى صالة كبار الزوار  -4

أكثر راحة من  Redلجعل رحالت عمالء  Priority Passشراكة مع شركة  قطر أبرمت فودافون
في مختمف مطارات العالم، بما  لكبار الزوار صالة انتظار 688خالل إتاحة دخوليم إلى أكثر من 

 لك مطار الدوحة الدولي ومطار حمد الدولي.في ذ
  

 : أفضل خدمات االستقبال والمساعدة الشخصية في العالم. خدمة كبار الشخصيات -3
، الشركة العالمية الرائدة في خدمات االستقبال Quintessentiallyأبرمت فودافون شراكة مع 

لذين بات بإمكانيم الحصول وا VIPمن فئة الـ  Redوالمساعدة الشخصية، لتمبية طمبات عمالء 
عمى ىذه الخدمات في أي وقت وأي مكان في العالم، سواء لحجز مطعم في المحظة األخيرة أو 

نية والمباريات الرياضية اقتناء أحدث منتجات الموضة أو الحصول عمى تذاكر خاصة لمحفالت الف
 وغيرىا.

 
 الخاص من فودافون:  Redمساعدة فريق  -2

لمرد عمى استفساراتيم وتمبية  VIPو XLمن فئتي  Redعمالء  بزيارةمن فودافون  Redفريق  سيقوم
 احتياجاتيم مثل دفع الفواتير أو معرفة أحدث العروض والمنتجات أو االنضمام إلى عمالء فودافون. 

 
 3131االشتراك الحصري في مجموعة األرقام التي تبدأ بـ  -5

والتي خصصت  0808موعة األرقام التي تبدأ بـ إمكانية االختيار من مج Redستتاح لعمالء 
، يمكن لمعمالء Redواحتفااًل بإطالق  حصريًا ليم وتتضمن مجموعة واسعة من األرقام الفريدة.

  .Redالحصول عمى واحد من ىذه األرقام الحصرية عند اشتراكيم في أي من فئات 



    

 ى االنفاقوحد عم% عمى جميع خطوط العائمة 31األفضل لعائمتك: خصم 

٪ عمى أي خٍط ثان في نفس الحساب.  كما تسعى فودافون إلى توفير 08تقدم فودافون خصمًا كبيرًا يبمغ 
راحة البال لعمالئيا من خالل تمكين صاحب الحساب من إدارة ما تنفقو عائمتو. لذلك فقد سمحت فودافون 

يقرر حد اإلنفاق لكل خط في  ولممرة األولى بوضع حد عمى اإلنفاق، حيث يمكن لصاحب الحساب أن
حسابو. وىذا الحد يتسم بالمرونة، إذ تتفيم فودافون أن العميل قد يحتاج إلى زيادة حد اإلنفاق أو تخفيضو 

 في بعض األحيان. 

 

التي اشترك فييا العميل، فإنو سيحصل عمى مكالمات ورسائل نصية  Redوبغض النظر عن فئة باقة 
ساعات ، يحصل العمالء عمى Redص في قطر. وفي كل فئة من فئات محمية غير محدودة إلى أي شخ

 Redمجانية من المكالمات الدولية إلى األرقام المفضمة لدييم. عالوة عمى ذلك، فإن جميع فئات باقة 
 تتضمن إمكانية تصفح اإلنترنت عبر الجوال.

  www.vodafone.qa/redلمزيد من المعمومات تفضموا بزيارة الموقع 

 -انتهى-

 وبذة عه فودافون قطـر ش.م.ق:
فىدافىٌ قطر، شركت يساهًت قطريت، ححظى بعضىيت يجًىعت فىدافىٌ انعانًيت، وصاحبت انخرريي  اناراَ  

 ر.نشبكاث ويدياث انهاحف انُقال انعًىييت وانخريي  انااَ  نشبكاث ويدياث انهاحف اناابج ف  دونت قط

، وبعد وقج قصير، بدأث ف  حقديى يجًىعت 2002يارش  1قايج فىدافىٌ قطر بخشغيم شبكخها انجىانت ف  

 يخُىعت يٍ يُخجاث ويدياث يًيسة ذاث قيًت عانيت نعًالئها.

وقايج فىدافىٌ بإطالق يدياث انهاحف اناابج انخ  حعخًد عهى األنياف نعًالئها يٍ األفرراد وانشرركاث فر  

فىدافىٌ بخىسري   ونقد باشرثيديجت بًىاصفاث عانًيت،  IPوذنك بعد بُاء شبكت  2012ٍ األول أكخىبر/حشري

 " نألنياف.Qnbnيدياحها إنى انًُازل وانشركاث بانخسايٍ ي  َشر انشركت انقطريت نشبكت انحسيت انعريضت "

  دونرت قطرر، وحهخرسو يخًام هدف فىدافىٌ ف  جعم انشركت حًهك انعاليت انخجاريت األكارر َريال نجعجرا  فر

. نًسيرد يرٍ 2030انشركت بخىفير بُيت ححخيت بًىاصفاث عانًيت ف  يجال االحصاالث ندعى رؤيت قطر انىطُيرت 

 .www.vodafone.qaانًعهىياث يرجى زيارة يىق  

 

http://www.vodafone.qa/red
http://www.vodafone.qa/


 لمزيد مه المعلومات للصحفييه، الرجاء االتصال بـ:

 يدير انعالقاث االعالييت ف  فىدافىٌ قطر. ،هانت قصا 

 hala.kassab@vodafone.com: البريد اإللكتروني

 


