


                                                                                               

       

 أون الين ياالفتراضللترفيه والتسوق « Hoods»بمنصة  رستثمت «اليوڤ»شركة 

، وهو ما سيساهم في اإضافة المزيد من الخصائص والخدمات الفريدة لباقة المنتجات التي تقدمه« ڤاليو»سوف يتيح هذا االستثمار لشركة 

 تنمية قاعدة العمالء والشركاء على حد سواء  

 2022نوفمبر  1القاهرة في 

( لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق األوسط BNPL، المنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع الحقًا )«ڤاليو» ةأعلنت اليوم شرك

في تقديم  ةالمتخصممصمموهي المنصممة األولي من نوعها في منطقة الشممرق األوسممط و« Hoods» اسممتثمارها فيوشممماإ إفريقيا، 

من خالإ هذه الخطوة إلى تعظيم االستفادة من منصة  «ڤاليو». وتتطلع شركة االفتراضي أون الينوالتسوق الخدمات الترفيهية 

«Hoods »وهو ما سمممميثمر عن تنويع  اقة المنتجات والخدمات التي  ،الفريدة ودخوإ مجاإ التسمممموق االفتراضممممي سممممريع النمو

  «ڤاليو» ةشممممممركالخطوة  عد مرور شممممممهرين فقط من قيام وتأتي هذه  .الحاليين والجدد تقدمها سممممممواًء للعمالء أو شممممممب ة التجار

خدمات إدارة الموظفين والتي تتيح مجموعة تقدم  اقة مت املة من  يتالل ترونية اإلمنصة ال، « اي ناس»شركة  االستحواذ على 

أقلية في  ذ على حصممةاسممتحو، فضمماًل عن اال(MSMEمن الخدمات المالية للشممركات الصمم يرة والمتوسممطة ومتناهية الصمم ر )

، وهو أوإ تطبيق دفع ااتماعي للشمممبات لتسمممهي  «كيوي»الشمممركة الناشمممتة المتخصمممصمممة في مجاإ ت نولوايا الخدمات المالية 

 .في مصر اندماج غير المتعاملين مع البنوك

أثبتت ، حيث فريدةنظًرا لطبيعتها الة وسهلة االستخدام يرا ت اتجر ة تسوق لعمالئها لتسوق المباشر ل« Hoods»منصة وتتيح 

في إحداث ت يير اذري في أنماط التسمممممموق « Hoods»وقد نجحت اذت قاعدة عمالء كبيرة ومتنامية. قدرتها الفائقة على 

نا  و ينالبائعيجمع  ين إنشممممممماء تطبيق رقمي  طريقعن للمسممممممتهل ين عبر اإلنترنت، وذل   )influencers (المحتوى صمممممم

، حيث تتيح للمتسوقين إم انية مشاهدة المنتجات     سهولةتنفيذ معامالت البيع  التجزئة لواحدة تحت مظلة تفاعلية  ينوالمتسوق

 .ممتعةعرض التي يرغبون في شرائها  صورة تفاعلية مباشرة و طريقة 

 سمممرعة كبيرة إلى عبر اإلنترنت التسممموق تحوإ ، ف19 –انتشمممار فيروس فكوفيد خاصمممة  عد  صمممفة ، والعالميالصمممعيد على و

من مقاطع « Hoods»منصة  وتستفيد. من خالإ الوسائ  الرقمية الراغبين في شراء احتياااتهم مفضلة لدى العمالءالطريقة ال

وذل   خالف طرق التسممممموق ، ممتعة تسممممموق  صمممممريلعرض المنتجات  طريقة المحتوى  نشمممممرها صمممممنا   يقومالفيديو التي 

من و. عدة مجاالت خبراء فيالمن  مباشمممممر  توصممممميات عرضعرض ثا ت للمنتجات دون  فقط التي تقوم والتقليدية اإلل ترونية 

للتعرف مباشممرة على المنتجات تجارية ال اتعالمالاألشممخاا المرثرين وللمسممتهل ين التواصمم  مع التي تتيح منصممة هذه الخالإ 

 ين والتي تجمع  القنوات ةمتعددتجر ة تسوق فريدة ومت املة قد نجحت في ترسيخ م انتها عبر تقديم ف ،التي يرغبون في شرائها

 اإلل تروني.سهولة التسوق ووسرعة الفعلية التسوق  ةتجر مزايا 

أن هذا االسممتثمار في  ،«اليوڤ»حبيبة نجيب رئيس قطاع االستتتراتيجية والتوستتس الستتوقي ب تتركة  تأكدوتعليقًا على هذه الشممراكة، 

المنصممات والشممركات التقليدية وغير ك   من المتاار على الشممراكة مع  «اليوڤ»تركيز يعد  مثا ة تأكيد على « Hoods»منصممة 

تقديم تجارت ز على يركمع الت ة،رقميفي مجاإ الخدمات ال المالية المختلفةحلوإ الأحدث مواصممملة تقديم في رؤيتنا التي تتفق مع 

وأضممافت نجيأ أنب  عد دخوإ الشممركة  .على اميع األصممعدةالعمالء حياة  ما يسمماهم في تسممهي  قيمة تعظيم الوالمالئمة التسمموق 

وشمممب ة عمالئها الواسمممعة « Hoods»ة التي توفرها منصمممة ت نولوايمن الحلوإ ال «اليوڤ»تسمممتفيد وف سمممف ،لهذا القطا  الواعد

شمممب ة الفرصمممة ل هذه الشمممراكةتتيح  اإلضمممافة إلى ذل ،  .تقديم حلوإ تموي  مناسمممبة لهم أثناء التسممموق عبر اإلنترنتوذل  عبر 

تم ين ،  اإلضمممافة إلى على منتجاتهمالطلأ  التالي تنمية وعبر المنصمممة  ةمباشمممرلعرض منتجاتهم تجار المتنامية من ال «اليوڤ»

 .ا ت ارية توفر لهم تجر ة تسوق ال مثي  لهاالوصوإ إلى منصة من  «اليوڤ»عمالء 

ا التي تركز على ه االسمممتثمار في الشمممركات التي تدعم رسمممالت «اليوڤ»التزام في إطار تأتي الصمممفقة أن هذه  ومن الجدير  الذكر

تزويد التي تهدف إلى  تهااستراتيجي، فضاًل عن إتاحة الفرصة للشركة المضي قدًما في تنفيذ للعمالءتعزيز نمط الحياة المتطور 

وهو ما سمميسمماهم ، ا لتعزيز حياتهم وتنمية شممركاتهمي يحتااون إليهتال يةالتمويلالحلوإ األدوات و شممركائها من التجار وعمالئها 

 الشركة.تعم   ها التي لمجتمعات اعلى يجا ي و التالي تعزيز المردود اإلالمستدامة قيمة وتعظيم الالشموإ المالي في تعزيز 



                                                                                               

       
عن سعادتب  الشراكة مع واحدة من أ رز المرسسات العاملة في  ،«Hoods»مصطفى حنفي مؤسس منصة ومن اانبب، أعرت 

و التالي  والتي ستساهم في تنمية  اقة الخدمات التي تقدمها المنصة لعمالئها «اليوڤ»مث  شركة مجاإ ت نولوايا الخدمات المالية 

تسممماهم في إحداث وتسممموق اسمممتثنائية خلق تجارت عقيدتنا الراسمممخة التي تقوم على من ذل  االهتمام ينبع ، وزيادة قاعدة العمالء

شممركة الذي ضممختب سممتثمار وأضمماف حنفي أن اال. اديدة أسممواقت يير اذري في حياة العمالء، فضمماًل عن إعادة صممياغة وخلق 

، مشيًرا إلى أن المنصة نجحت في الواعد الذي ينتظر مجاإ التسوق عبر اإلنترنتالمستقب  قد ساهم في تعزيز ثقتنا في  «اليوڤ»

خلق سمممممموق اديد عبر إحداث ت يير في هذا المجاإ الواعد، وهو ما أثمر عن خلق المزيد من التجارت الجديدة واالسممممممتثنائية 

المسممتقبلية للمنصممة تسممريع خطط النمو سمموف يسمماهم في  «اليوڤ»شممركة من اانأ االسممتثمار د حنفي أن هذا كوأللمسممتهل ين. 

 في السوق.إيجا ي أوسع تحقيق تأثير وكذل  

 جتم نت من خلق مزي ناء منصمممة أننا نجحنا في  ،«Hoods»ك المؤستتتس لمنصتتتة يوليد غلوش ال تتترقاإ ومن ناحية أخرى، 

وأشار ل ترونية. اإلجارة قوية للتمنصة التسوق المباشر عبر في المتعة التسوق والترفيب في تجر ة غنية توفر الراحة وفريد من 

سليم المنتجات إلى أن المنصة تركز على سرعة  شراكة غلوش وأضاف  متاعأ. و دونفي أي م ان لعمالء لت الفريدة أن هذه ال

 وهو ما سيساهم في تعزيز تجر ة التسوق لدى العمالء.ر عملية السداد يللعمالء تيسسوف تتيح  «اليوڤ»مع 

 —نهاية البيان—

 «ڤاليو»عن شركة 

شركة  شراء اآلن والدفع الحقًا «ڤاليو»تم إطالق  لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف ت نولوايا الخدمات  (BNPL) المنصة الرائدة لل

القا ضممة. وتحظى الشممركة  توااد مباشممر  ، وهي شممركة تا عة لقطا  التموي  غير المصممرفي  المجموعة المالية هيرمي 2017المالية عام 

شمممممهر  60موقع إل تروني وتقوم  توفير خطط و رامج التقسممممميط الميسمممممرة حتى  330قطة  يع وأكثر من ن 5000كخدمة دفع في أكثر من 

سياحة والخدمات التعليمية سفر وال س نية وال شمسية للوحدات ال  لألاهزة المنزلية واإلل ترونيات واألثاث وتشطيأ المنازإ وحلوإ الطاقة ال

وافقات ائتمانية في مصممر، ور ط المسممتهل ين  قاعدة واسممعة من محالت التجزئة ومواقع  تقديم أسممر  م« ڤاليو»والصممحية وغيرها. وتنفرد 

 التسوق عبر اإلنترنت وشب ة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

 :على االتصاإ يراى المعلومات من لمزيد

  العامة بالمجموعة المالية هيرميس القابضة العالقات قطاع

PublicRelations@efg-hermes.com  

 الجمال مي

 القا ضة   المجموعة المالية هيرمي  واالتصاالت التسويق قطا  رئي 

melgammal@efg-hermes.com 

 «Hoods» عن شركة
 

العالمات التجارية العالمية و المحلية من خالإ تقديم محتوى   األاياإ الجديدة من المتسوقين إل ترونيا و تقدم لهم Hoods منصة  تجتذت

 ال تروني تسويقي عبر االف الفيديوهات و قنوات البث المباشر.

Hoods دئين أو المشهورين و ذل  منو منتجي المحتوى اإلل تروني سوآءا منهم المبت المرثرين تعزز فرا البائعين من  

 خالإ إتاحة تواصلهم التفاعلي مع المتسوقين إل ترونيا و تبسيط عملية الشراء لت ون فورية و  ض طة زر.

 إ راء الذمة
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 توقعات اإلدارة المثاإ ما يتعلق  قد أشمممممممارت في هذا البيان إلى أمور مسمممممممتقبلية من  ينها على سمممممممبي  القا ضمممممممة المالية هيرمي  قد ت ون المجموعة

فعلية وإنما تعبر  المسممتقبلية لألنشممطة المختلفة. وهذه التصممريحات المتعلقة  المسممتقب  ال تعتبر حقائق واالسممتراتيجية واألهداف وفرا النمو والمرشممرات

على سممممبي  المثاإ  –ويشممممم  ذل  طبيعتها تعد غير مركدة وتخرج عن إرادة الشممممركة، عن رؤية المجموعة للمسممممتقب  وال ثير من هذه التوقعات من حيث

والمحتملون والظروف االقتصادية العامة واآلثار الناامة عن  التذ ذت في أسواق الماإ والتصرفات التي يقدم عليها المنافسون الحاليون –الحصر  ولي 

توخي الحذر  أال يفرط في االعتماد على  ى القارئوالتشمممممممريعات الحالية والمسمممممممتقبلية والتنظيمات المختلفة. و ناء عليب ينب ي عل مركز العملة المحلية

 .صحيحة في تاريخ النشر التصريحات المتعلقة  المستقب  والتي هي
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