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ركز على نمو تجارتك واترك لنا مهمة
تشغيل متجرك اإللكتروني



مـن  نحـن ؟
متاجر هي شركة متخصص في انشاء المتاجر اإللكترونية
تتخذ من مدينة جدة مركًزا رئيسًيا لها , يعمل فريقنـا على
صناعة قصــة نجاح جديدة مع عمالئنا من خالل تمكينهم

من التحّول للتجارة اإللكترونية بكل سهولة .



عمالء يثقون بـ "متاجر "



أرقام عن منصة متاجر 

متجـــر  الكتـــرونــــي
نشط على المنصة

500
مبيعات التجار
 على المنصـــة 

مليون ر يـــال5 

طلــــب  مكتمــــــــل
للتجار على المنصة

20,000



متجر الكتروني متكامل بهويتك ( متجرك سيكون باسمك و شعارك خاص بك مع
توفر كافة ميزات المتجر اإللكتروني لعميلك وسهولة اإلستخدام) 

إدارة كل شيء بسهولة ( تستطيع من جوالك متابعة طلبات المتجر و عمالئك بكل
سهولة و في أي وقت و بخطوات بسيطة جًدا )

وسائل دفع متنوعة ( وّفرنا لعمالئك خيارات متعددة للشراء من متجرك و للدفع لك
بكل سهولة ( مدى , Pay Apple , فيزا , ماستركارد )

ما ُيميز منصة متاجر؟



وسائل شحن متعددة ( وّفرنا لك خيارات شحن متنوعة مع عمالئك و بسعر مخّفض
خاص بمتاجر و اشحن بكل بساطة عبر ( سمسا , ارمكس , البريد السعودي)

 خدمات الشركاء ( من خالل ُشركائنا ّوفرنا لك نخبة من أفضل مقدمي الخدمات و

بسعر خاص ( تصميم الجرافيك, التصوير , أدوات التغليف , التسويق ... ) 



نماذج لمتاجر الكترونية ُمميزة
تعمل على منصة متاجر



متجر بيت العروس

baytalaroos.sa

متجر متخصص في األثاث و المفروشات

التركية ، بأجود األنواع

/https://baytalaroos.sa



متجر شاكر 

saakeer.com

متجر متخصص فـــي بيــع قطـــع زينــــة 
وإكسسوارات السيارات و النادر منها

/https://saakeer.com



 Shahad Gift متجر
متجر متخصص في بيع الهدايا و القطع النادرة بحسب 

الطلب و تغليفها و ارسالها لمن تريد . 

shahadgift.com/https://shahadgift.com

https://apps.apple.com/us/app/shahad-gift-%D%8B%4D%87%9D%8AF-%D%82%9D8%9A%D%81%9D%8AA/id1552015791https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matajer.matajer7th3e1e7is2t5zp



znhar.comhttps://znhar.com/

متجر زنهار
 متجر متخصص في منتجات العناية والتجميل

األصلية بأسعارها الحقيقية



lemonksa.comhttps://lemonksa.com/

متجر ليمون
متجر متخصص في بيع الخضار والفواكه الطازجة 

و توصيلها لباب البيت



gaseelexpress.com

متجر يقدم خدمة غسيل و كي جميع انواع 
المالبس والتوصيل لباب البيت بأي وقت 

و مالبسك تنغسل خالل 24 ساعة. 

متجر غسيل اكسبريس

/https://gaseelexpress.com

https://apps.apple.com/sa/app/gaseelexpress-%D%8BA%D%8B%3D8%9A%D%-84%9D%8A%7D%83%9D%8B%3D%8A%8D%8B%1D%8B3/id1560146195https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matajer.matajerea5iq20zca5r09v



  Tynor متجر
هو متجر تابع لشركة كيان موزع ومورد للمعدات 

الطبية في المملكة العربية السعودية

tynorsaudistore.comhttps://tynorsaudistore.com

https://apps.apple.com/sa/app/tynor-sa/id1536374364https://play.google.com/store/apps/details?id=com.matajer.matajereiwh91z46wbtwnc



باقات اإلشتراك في منصة متاجر 

متجر الكتروني متكامل بهويتك
المتجر يعمل على الويب

تطبيقات جوال Native ( اندرويد و iOS ) لمتجرك
عدد  المنتجات

عدد العمالء ال محدود
عدد الطلبات المحدود
عمولة على  المبيعات

إمكانيه إضافة أي طريقة توصيل
الربط مع شركات الشحن (سمسا , ارامكس , البريد السعودي)

إنشاء حسابات لفريق العمل
تدريب على اإلستخدام

تجهيز المتجر اإللكتروني قبل اإلطالق

متجر  الكتروني متكامل بهويتك
المتجر يعمل على  الويب

تطبيقات جوال Native ( اندرويد و iOS ) لمتجرك
عدد  المنتجات

عدد العمالء ال محدود
عدد الطلبات المحدود
عمولة على المبيعات

إمكانيه إضافة أي طريقة توصيل
الربط مع شركات الشحن (سمسا , ارامكس , البريد السعودي)

إنشاء حسابات لفريق العمل
تدريب على اإلستخدام

تجهيز المتجر اإللكتروني قبل اإلطالق

مالحظة : توجد تجربة مجانية للمنصة تمكن من إنشاء متجر إلكتروني و تجربة كافة الخصائص .

mapp.sa/packagesلعرض جميع ميزات الباقات من خالل الرابط

الباقــة  االحترافيــة الباقة المتقدمة

2000

0%

3

( 4800 ر.س / سنويًا )( 1999 ر.س / سنويًا)

0%

10

ال محدود

https://mapp.sa/packages



شركاء النجاح 



شكًرا
سنكون سعداء بتواصلك معنا لإلجابة على استفساراتك

المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديـــــــــــة - جــــــــدة

mapp.sa

info@mapp.sa @matajerapphttps://www.instagram.com/matajerapp/

+966 56 420 7393https://api.whatsapp.com/send?phone=966564207393

matajer

https://mapp.sa


