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ماهي منصة كيبلز؟

,  ماتكيبلز هي أحد المشاريع التقنية في  قطاع التجارة اإللكترونية المحتضنة لدى وزارة االتصاالت وتقنية المعلو

لتكون ,, وهي منصة رقمية تهدف إلى إدراج جمع شركات اإللكترونيات واألجهزة المنزلية في منصة واحدة

الوجهه األولى للمتسوقين لأللكترونيات عبر اإلنترنت



أن نعمل على رقمنة متاجر الالكترونيات وأتحادها في كيان واحد ضخم قابل 

.نقدم الدعم ونسعى لزيادة الحصص السوقية لتوفير الفرص للجميع, للمنافسة

مهمتنا رؤيتنا

نشجع دوما شركائنا وفريق كيبلز على الإختراع والابداع لتلبية رغبات : الإبداع

العمل متحدين واثقين يخلق كيان قوي قادر على العطاء : التعاون. المستهلكين

. والمنافسه في ظل الظروف والأزمات المختلفة

هدفنا
والتركيز, توفير خدمات كيبلز في جميع مناطق المملكة والخليج العربي

على دعم المنشآت الصغيرة والتوسطة للمنافسة بالقطاع والوصول إلى 

.رضى وولاء العملاء

قيمنا

إنطلاقاً من إيماننا بأن التجارة الالكترونية تساهم في إشراك العملاء بطرق مبتكرة وتطوير نماذج أعمال جديدة .. هم الركيزة الأساسية لنجاحنا

وأن نحقق نجاحنا معاً , للمنشآت وضعنا على عاتقنا بأن نكون بمشاركة العديد من المنشآت رواداً بهذا القطاع

شركائنا

عن منصة كيبلز
منصة تجارة الكترونية تتخذ من اإلبداع واإلبتكار دافع رئيسي لها

دورنا يكمن في مساعدة تلك , نؤمن في كيبلز أن الكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع تقدم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية, 2018كيبلز هي منصة رقمية تأسست عام 

لعربية للمستهلكين بالمملكة ازة المنشآت على زيادة حصتها السوقية في سوق الإلكترونيات الإستهلاكية من خلال التجارة الالكترونية مما يساهم في تقديم تجربة تسوق ممي

.    السعودية

. منصة بيع متخصصة رائدة في قطاع الالكترونيات في المملكة والخليج العربي



لماذا تدرج منتجاتك في منصة كيلبز؟
.  ضاعف مبيعاتك من خالل الوجهه األولى أون الين لبيع اإللكترونيات بالمملكة العربية السعودية

لعربية نعتمد في كيبلز بالتركيز بشكل أساسي على مؤسسات وشركات التجزئة في قطاع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في المملكة ا, كيبلز ليست كأي منصة بيع رقمية أخرى

بالإضافة الى التسويق لمنتجاتك على الكثير من .  مليون متسوق عبر الأنترنت في المملكة12تعمل على التسويق لمنتجات التجار في القطاع على أكثر من . السعودية

:  المشترين المحتملين من خلال

أول منصة متخصصة تمكنك من عرض منتجاتك على قاعدة كبيرة 

.جدا من العملاء ومتابعة طلبات الشراء الواردة لمتجرك والتعديل عليها

تفعيل خصائص أخرى كالتركيب والدعم وإضافة العديد من المميزات 

.الاخرى



مراسلة العملاء

إرسال رسائل اعالنية لجميع عمالء 
وجدول , البائع من لوحة التحكم 

.بكل الرسائل الصادرة والواردة 

خاصية الشحنات 

بإمكانك توصيل المنتجات للعمالء 
في منطقتك أو إضافة أسماء 

الشركات واإلسعار لكل طريقة شحن 
.من خالل لوحة التحكم

إضافة العروض 

بإمكانك إضافة وتعديل العروض 
وعروض المنتجات التابعه  والخصومات 

, على منتجاتك بتواريخ محددة 

تتبع الطلبات

إضافة وتعديل منتجاتك , تتبع

.والمتوفر منها بالمخزون

إدارة الطلبات 

دار تفاصيل بحالة الطلبات المقبوله وإص
فواتير لعمالئك عن طريق االيميل 

.والرسائل النصية 

ارسال الإشعارات لعملائك

إمكانية إرسال جميع االشعارات 
.عن طريق ايميل البائع

ملف شخصي ولوحة تحكم 

خاصة بك

تتيح لك العديد من 

: المميزات من ضمنها

إظهار الرصيد االئتماني الحالي وإجراء العمليات 
المالية كالسحب بطرق التحويل وعرض جميع 

المعامالت والعمليات اإلئتمانية المجراه

إحصائيات بالعمليات 

الصادرة مؤخرا 

-متوسط الطلبات -عدد المنتجات: ومنها
حالة -رسومات توضح جميع العمليات

.اخر منتجات تم إضافتها-الطلبات

ماذا تتيح لك منصة كيبز؟
. منصة تجارة الكترونية تتخذ من اإلبداع واإلبتكار دافع رئيسي لها

ات التجار المختلفه باإلضافة الى التسويق لمنتج, كيبلز تتيح لك إنشاء حساب مجانا وعرض منتجاتك على أكثر من ثالث آالف زائر يوميا 
افة منتجاتك عبر فريق كيبلز يقدم لك أيضًا دعم فني متواصل في حال واجهتك أي مشاكل في إض, على كمية كبيره جدا من المشترين

.  المنصة أو تتبع مبيعاتك أو تحويل المبالغ الماليه المحصلة شهريا

قائمة الإئتمان 



منتج بالصور والتفاصيل 100سيقوم فريقنا برفع 

وحتى إن كانت الصور .. واألسعار وكمية المخززون

بإمكاننا العمل على رفع صور , غير متوفرة لديك 

عالية الجودة لمنتجاتك ألن الصورة هي األهم 

بالنسبة للعمالء في الشراء على اإلنترنت 

للتواصل معك في حال واجهت متواجدكيبلزفريق

أي مشاكل في متابعة طلباتك الواردة أو إدراج 

فقط تواصل معنا . منتجاتك والتعديل عليها

. وفريقنا سيقوم بكامل المهمة

معلومات جميعوإدراجحسابكبتسجيلنقوم

من ضمنها , بكالخاصةالتحكممتجرك بلوحة

فرع متجرك سياسة االسترجاع \عنوان أفرع

رسوم التوصيل و , واالستبدال الخاصة بك

.  تعديل مظهر صفحتك على كيبلز

رفع منتجاتك

الدعم المباشر

الخدمات اإلضافية 
للبائعينالمقدمة 

(2019\12\29حتى )

تسجيل حسابك



!عمولة المبيعات الأقل على الإطلاق

إلى 3% ”على كل عملية بيع“ %7

يات نساعدك بالوصول للكثير من المتسوقين للإلكترون

ونحصل على أقل معدل , بالمملكة العربية السعودية 

! عمولة من بين جميع منصات البيع على الإطلاق 

سيكون ,, أول سوق تخصصي بالقطاع: في كيبلز 

بإمكانك مضاعفة مبيعاتك من خلال البيع على ملايين

ه المشترين الذين ستصل لهم من خلال حملاتنا الإعلاني

لمنتجاتك بأقل تكفة وأسهل طريقة ممكنة 

. الحصول على عملاء جدد

نشجع العملاء على زيارة منشأتك 

! لا نساعدك على الإنتشار على الإنترنت فحسب

. بل نساعدك أيضا في التسويق لمتجرك الفعلي

في كيبلز نتيح لك إضافة مكان متجرك أو فروعك حول 

. مناطق المملكة ليستطيع عملائك زيارتك

بإمكانك أيضا إضافة رقم التواصل الخاص بمنشأتك 

وساعات العمل وجميع المعلومات اللتي تساعد العملاء 

.لزيارة متجرك الفعلي أو فروعك في المنطقة الأقرب إليهم

ماهي الميزة الرئيسية لكيبلز؟ 

مبيعات أكثر= ظهور أكبر 

ت إدراج منتجا+ تتيح لك منصة كيبلز التسجيل المجاني 

فكيبلز تعمل على . لتبدأ البيع على نطاق محلي. مجانا

منطقة )إيصالك بالعملاء المتواجدين داخل منطقتك 

وبالتالي ستحصل على , على سبيل المثال( الرياض

ليا يتيح لك البيع مح, منافسه أقل بين البائعين بالقطاع

كذلك . كذلك ضهور أكبر لمنتجاتك أمام المشترين

بإمكانك إختيار المناطق التي تريد الوصول لها عبر لوحة

. التحكم الخاصة بك



متابعة طلباتك والتحدث إلى عمالئك
بأي مكان

! بإمكانك إستخدام منصة كيبلز على أي جهاز ذكي بسهولة وفعالية

ي من المهم أن يكون متجرك الإلكتروني على كيبلز بين يديك في أ

لذلك حرصنا بأن تكون منصة كيبلز سهلة , وقت وأي مكان 

. الإستخدام عبر الأجهزة الذكية مثل الجوال والتابليت

وبذلك نمكنك من تقديم الخدمات لعملائك ومتابعة المخزون 

.ومتابعة الطلبات بأسهل طريقة ممكنة

وبالتالي من خلال هاتفك بإمكانك القيام بالعديد من 

: الأمور من ضمنها

متابعة الطلبات الواردة والمنتجات المضافة

التحدث لعمالئك عبر الرسائل المباشرة 

إدارة المخزون وعمليات اإلسترجاع والتوصيل



:    بإمكانك زيارة كيبلز على

KAPLES.COM
ترونيةاإللكالتجارةقطاعفيالتقنيةالمشاريعأحدهيكيبلز

نصةموهي,المعلوماتوتقنيةاالتصاالتوزارةلدىالمحتضنة
واألجهزةاإللكترونياتشركاتجمعإدراجإلىتهدفرقمية

وقينللمتساألولىالوجههلتكون,,واحدةمنصةفيالمنزلية
اإلنترنتعبرلأللكترونيات

مدير االتصاالت التسويقية

Sarah@Kaples.com

+966 533651433

سارة الحربي
مسؤول عالقات البائعين

Mona@kaples.com

+966 537413389

منى الزيد

فريقنا دائماً مستعد لمساعدتك
يسعد فريقنا بالتحدث معك عن منشأتك

إذا كان لديك أي إستفسارات أو , سنكون الى جانبك طوال رحلتنا معًا كشركاء نجاح

أو تحتاج الى , أو كنت تحتاج الى مساعدة في إدراج منتجاتك او تتبع مبيعاتك, أسئلة

نحن دائما متواجدون لمساعدتك, مساعدة تقنية  وتدريب أو إرشاد إلستخدام المنصة


