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 إنطالقة جدیدة لكونتكت كارز دوت كوم كأحدث شركات كونتكت المالیة القابضة 
ــة وتطبیق كونتكت كارز دوت كوم فى ھیكل جدید یعد  ــخة المحدثة من منصـ ــة الیوم إطالق النسـ أعلنت كونتكت المالیة القابضـ

االلكترونیة الرائدة في مصــر في عالم الســیارات والتي قدمت    الســوقاحدث شــركات المجموعة. كونتكت كارز دوت كوم ھي 
 والمشترین والتجار والوكالء.اماً خدماتھا المتمیزة للبائعین    ۱۹ألكثر من 

ان تحول كونتكت كارز دوت كوم لكیان تجاري مستقل خطوة تأتى متزامنة مع تطور سوق السیارات والنمو المطرد في استخدام  
نحو التسـویق االلكتروني بأشـكالھ الخدمات الرقمیة لكل من المسـتھلكین والشـركات، وتوجھ تجار ووكالء السـیارات بشـكل أكبر 

 .فةالمختل

 العدید المنصـة وتقدم  ،كافة أطراف سـوق السـیارات لربط  كخطوة  مطورةاسـتخدام   تجربة لتقدمتأتى إعادة إطالق كونتكت كارز 
ــھیل بھدف  ،والوكالء والتجار العمالء من  لكلمن الخدمات الجدیدة  ــتعملة. كما   تس ــیارات الجدیدة والمس ــراء الس عملیة بیع او ش

ــركة  طورت ــص تطبیق  الش ــیارات  ووكالء  لتجار  مخص   المطورةالرقمیة    الخدماتكونتكت كارز من خاللھ حزمة من   تقدم  ،الس
تجربة رقمیة متكاملة . لتـصبح المنـصة  اإلفتراـضیة  والمعارض المـستعملة الـسیارات  مزاداتو والتـسویقیة اإلعالنیة  الخدمات مثل

 لمالك السیارات في كل ما یتعلق بسیاراتھم

وفي ھذا السیاق صرح سعید زعتر، الرئیس التنفیذي لكونتكت المالیة: "نـفخر باإلعالن عن ھذه الخطوة. إن كونتكت كارز دوت  
ــتغالل  ــوف یمكنھا من اس ــركة قائمة بذاتھا س ــیارات، وتقدیمھا كش ــوق الس ــوق  كوم عالمة كبیرة في س ــبح س كافة إمكاناتھا لتص

والتي تقدم  ام لعدد من شــركاتنا التابعةالكترونیة للســیارات بالمعنى الكامل. كما أضــاف، مما یعزز كون كونتكت كارز شــریك ھ
خدمات مالیة مرتبطة بســوق الســیارات، كالتقســیط والتأمین وبرامج الضــمان الممتد، وذلك كلھ یلعب دوراً ھاماً في ســعینا الدائم 

 لتطویر واالبتكار". ل

ــرح عثمان عبد المنعم  ــبح حقیقة واقعة تؤثر في حیاتنا   "التطور الرقمي قائالً:المدیر العام لكونتكت كارز دوت كوم  كما صـ أصـ
ھولة. عمالؤنا على مدار  یارات أكثر ـس اف خدمات مبتكرة تجعل تجربة امتالك الـس تكـش عي الدائم الـس الیومیة وھذا یحتم علینا الـس

ـــبب األول في المـكاـنة الرـیادـیة التي تحظى بـھا كونتـكت ـكارز دوت كوم الیومالعـقدی  ــیین ھم الســ ونحرص دائـما على   ن الـماضــ
ــل والتـفاـعل مع عمالئـنا من أـجل تـقدیم المزـید من المنتـجات والـخدـمات التي تلبي احتـیاـجات ـكاـفة األطراف المختلـفة في    التواصــ

 قطاع السیارات".

 دى شركات كونتكت المالیة القابضة.  كونتكت كارز دوت كوم ھي اح

 —انتھى—

 كونتكت المالیة القابضةنبذة عن 

ً   لقابضةا  لكابیتا  روةث،   ش.م.م   كونتكت المالیة القابضة في مصر و    غیر مصرفیة ھي أكبر شركة خدمات مالیة ،  (SRWA.CA) سابقا
منھجا مبتكرا لضمان تقدیم خدماتھا بأعلى جودة في مجاالت   كونتكتتتبنى .  تتیح الخدمات التمویلیة والتأمینیة لكل من األفراد والشركات

رامج تمویلیة متنوعة  ب  كونتكت. تقدم من خالل شركاتھا التابعة بأسھل إجراءات وصوال الي قطاع عریض من السوقوالتمویل والتأمین 
شركة   من خالل والمشتریات األخرى برامج تمویل السلع المعمرةباإلضافة إلى الجدیدة والمستعملة  الركوب والنقل  لتمویل شراء السیارات 

  أجیرللت  برامج التمویل العقاري من خالل كونتكت للتمویل العقاري، وبرامج التمویل التجاري من خالل كونتكت و، كونتكت للتمویل 
تقدیم   خدمات التأمین من خالل شركتي ثروة للتأمین وثروة لتأمینات الحیاة. باإلضافة الى كونتكتلتخصیم. كما تقدم لالتمویلى وكونتكت 

 فى مصر. كونھا أكبر مصدر للسندات سندات التوریق خدمات تمویل الشركات عن طریق سوق أدوات الدین من إصدار الصكوك و 
زیارة موقعنا   لمزید من المعلومات، یرجىش.م.م. مرخصة وخاضعة للھیئة العامة للرقابة المالیة. القابضة   المالیةكونتكت شركة 

 www.contact.eg اإللكتروني 

http://www.contact.eg/

