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بنقرة واحدة !
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مـن نحـــن:                                                                                             

دعم في  ومهاراتنا  خبراتنا  بين  نجمع  المهنيين  من  مجموعة   نحن 

 األعمال وتقديم األنظمة اإلدارية وفي مقدمتها نظام خدمة العمالء

االجتماعي التواصل  ووسائل  الواتساب  ودمج  االتصال   ومركز 

الحلول أفضل  نقدم  واحدة.  منصة  في  واالتصال  التعاون   وتقنيات 

التقنية للعمالء لمساعدتهم عىل إدارة األداء وتعزيز .

رؤيتنـــــــا:                                                                                             

الشركات أداء  لتحسين  التقنية  الحلول  تقديم  في  الريادة  راية   حمل 

أعمال وحلول  تقنية  برامج  تقديم  خالل  من  األفراد،  مهارات  وتنمية 

سلسلة. استمرارية  مع  عمالئنا  ونمو  نجاح  لضمان  شامًلة  احترافية 

مهمتنـــــا:                                                                                             

الحلول بأفضل  بتزويدهم  األعمال  لقطاعات  نوعية  نقلة  إحداث 

واإلنتاجية. البيعية  نتائجهم  تحسين  في  والمساهمة  الرقمية 
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  إطار عمل تسويقي لمساعدتك في توضيح رسالتك

التعاون بشكل أفضــل                    التواصــل مع العمـــالء                    تنميـــة شركتــــك

لمـــاذا رواج تيــــك؟

تنبــــــــــأ

 تجعل رواج تيك تدفقاتك النقدية أكثر

 قابلية للتنبؤ من خالل القياس والتتبع

 ألن نتائج المبيعات والتسويق الخاصة

 بك ستعتمد عىل األرقام. هذا يساعدك

فعالية أكثر  بشكل  التخطيط   عىل 

لعملك .

توّســــع

توسيع علـى  تيك  رواج   تساعد 

 نطاق عملك بشكل أسرع من خالل

 إظهار ما هـو األفضل لتحصل علـى

القيام من  تتمكن  حتى  العمالء 

بالمزيد منه بثقة عىل نطاق أوسع .

إربــــــــــح

 تساعد رواج تيك في جعل عالمتك

خالل من  ربحية  أكثر   التجارية 

بشكل العمالء  من  المزيد   جذب 

منهجي إلى عملك بحيث ال يترك أي

شيء للصدفة أو الحظ أو التخمين.
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:CRM نظـــام إدارة عالقـــات العمـــالء

الحلــول الرقميــة مـن رواج تيــك

توحيــد قاعــدة بيانات العمــالء.

معالجة العمالء المحتملين وإغالق الصفقات.

إدارة وتخصيـص األقمـاع التسويقيـة.

عـروض األسعـار والفواتيـر.

أتمتــة المبيعــات.

أدوات التسويق المتقدمـة.

ذكاء المبيعات والتحليــالت.

فاعليتها وتحسين  الشركات  إنجاح  في  لتسهم  المميزة  الرقمية  الحلول  من  باقة  تيك  رواج  تقدم 

في التواصل داخليًا وخارجيًا. ومن أهم ما نقدمه:

الحلـــول الرقميـــة

من رواج تيـك
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دمج أدوات التواصل

مع العمــالء

 نظام إدارة التواصل والتعاون فيما بين الموظفين.

.CRM دمج الواتساب & التليجرام مع نظام

واتساب األعمال         الواتساب الرسمي والحصول عىل النجمة الخضراء.

.(CHatbot)تطوير المتحدث اآللي

دمج وسائل التواصـل االجتماعـي.

تقييم المحادثات وإدارة الجودة خدمة العمالء دمـج نظـام االتصـال

 .(Call Center) السحابي والرقـم الموحد 

التسويـــق عبـــر االتصــال اآللـي.

التسويـق عبـر اإليميـل والرسائل النصية القصيرة .

استخدام بيانات العمالء الداخلية.

API



6

أدوات التسـويق

وتحسين رحلة العميل

دمج وسائل تحصيل بيانات العمالء بنظام             (الموقـع، صفحات الهبوط

إعالنات الفيسبـوك (المحادثات، المكالمات، اإليميل.. إلخ).

تخزين بيانات العمالء بشكل مفصل ودقيق.

تهيئـة بيانات العمـالء إلعادة االستهــداف في التسويق.

.SMS أدوات التسـويق عبر البريد اإللكتـروني ورسائل الـ 

تدشيـن الرسائل الجماعيـة وقوالب الواتساب.

التسويق عبر االتصال اآللي.

أتمتة المبيعات واإلشعارات والعمل علـى تطوير رحلة العميل.

CRM
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الرقم الموحد الستقبال المكالمات والواتساب.

.(IVR) الرد اآللي 

. (CRM) دمج مركز االتصال بنظام إدارة عالقات العمالء 

تسجيل المكالمات واالحتفاظ بتفاعالت العمالء .

 تقييم المكالمات والحصول عىل إحصائيات االتصال والبيع .

االتصال المباشر من تطبيق الجوال.

أجهـــــزة االتصــــــال واالجتمــــــاعات.

أنظمـة ومعـّدات مركز

(Call Center) االتصال
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المحادثات واالجتماعات عبر االنترنت.

جدارية اجتماعية للشركة أو المؤسسة.

مجموعات العمل والمشاريع والتعاون المباشر عىل تعديل الملفات .

إدارة المهام والمشاريع.

أتمتة المهام ومتابعة سير المشروع.

أدوات إدارة الموارد البشرية.

 أدوات التواصـل

والتعاون المؤسسي
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.CRM دمج الواتساب مع

.CRM دمج الواتساب & تيلجرام مع نظام

واتساب األعمال          الواتساب الرسمي“ والحصول عىل النجمة الخضراء“.

رقم واتساب موحد لجميع خدمة العمالء.

.SMS الرسائل واإلشعارات عبر الواتساب الـ

تقييم المحادثات، وإدارة جودة خدمة العمالء.

دمـج الواتسـاب مع

C R M

API
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تقديم االستشارة للمدراء بشأن اختيار الحلول الرقمية األنسب للمؤسسة.

التدريب وورش العمل عىل استخدام األنظمة الجديدة.

تدريب المدراء عىل إدارة ومراقبة أداء الموظفين.

تدريب جميع العاملين في المؤسسة عىل توحيد آليات العمل والتواصل.

التدريب عىل استخدام النظام البيعي والتعاون في اغالق الصفقات.

 تأهيـل المـدراء

والعاملين رقميًا
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عمـــــــالءنا
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تواصـــل معنـــــــــا :

امســـــح الباركـــــود

contact@rawajtech.com
+90 552 311 3003

rawajtech.com

@rawajtech


