


عنا نبذة
ABOUT US

 بلوبيز هي المنصة االولى من نوعها على مستوى المملكة, بل على مستوى العالم
ت عمليا ة  ر ا د ا و ت  لمبيعا ا و ت  يا لمشتر ا حيث  من  ت  لمنشآ ا د  ر ا مو ة  ر ا د ا على  م  تقو
التسويق بين الشركات على مستوى عالي من الشفافية. مع واجهة مستخدم سهلة 
ويسر  سهولة  بكل  بعملها  االن  ستقوم  والمبيعات  المشتريات  اقسام  فان  االستخدام 
الى الطموحين  السعوديين  الخبراء  من  فريق  ويديره  انشاؤه  تم  الذي  بلوبيز  يهدف 

ي د لسعو ا د  قتصا ال ا و لعمل  ا ق  سو خ  منا ير  تطو في  سي  سا ا ر  و د لعب 

Bluebees is the first business-to-business platform of its kind
in the Kingdom It efficiently manages resource acquiring
and communications between businesses with a level of
transperancy that is beneficial to all users.With our solution’s
user-friendly and intuit ive interface, the purchasing and
sales departments will now have their work as easy as can
be Created and operated by an ambitious Saudi team of
experts. Bluebees aims to play an integral role in enhancing
the climate of the business market and the economy of Saudi Arabia



الكرتونية منصة  اكبر  تكون  ان  بلوبيز  تتطلع 
عي لقطا ي  د يا ر قع  مو تحقق  و قة  ثو مو
على ا م  تقد و ي  د لسعو ا ر  ستثما ال ا و ل  عما ال ا
وايجاد مواز  سوق  لخلق  الحلول  من  مستويات 
التي الناشئة  الشركات  ومنها  للشركات  فرص 

الوطني االقتصاد  دعم  في  هاما  دورا  تلعب 
وسهولة مرونة  بكل 

Bluebees is looking to be the largest
electronic platform reliable and achieve
a leading position for the Saudi business
and investment sectors and offers the
highest levels of solutions to create
a parallel market and create opportunities
for companies, including small companies
that play an important role in supporting
the national economy with all flexibility
and ease

vision
رؤيتنا



رؤيتنا رسالتنا
MISSION

د ر ا لمو ا ل  ستغال ا ف  بهد ب  لشبا ا ض  ستنها ا و ر  فكا ال ا تحفيز 
وخلق المزيد من الفرص لالرتقاء بسوق العمل وتيسير انجاز االعمال

بأسلوب حرفي ومرن لتوثيق العالقة بين المنشآت عن طريق تحقيق
دور لدينا  يكون  الن  ونسعى  والطلب  العرض  عملية  في   التوازن 

وبصمه واضحه في نجاحكم 

Stimulate ideas and youth mobilization in order
to exploit resources and create more opportunities
for upgrading the labor market and facilitate the
completion of work in a literal and flexible manner
to document the relationship between enterprises
by achieving balance in the process of supply and
demand and we seek to have a role and a clear finger
in your success



وصف المشروع
DESCRIPTION

منصة تفاعلية لعرض وطلب الخدمات 
قطاعات األعمال لجميع  والمنتجات  

 ربط مزودي الخدمات والمنتجات بالشركات ذات االحتياج 
ة لصغير ا و سطة  لمتو ا , لضخمة  ا ت  لمنشئا ا ف   يستهد

 تقدم المنصة باقات اشتراك سنوية مختلفة
فة لمستهد ا ت  لمتطلبا ا و ج  حتيا ال ا حسب 

توفير بيئة تطبيقية تسهل التعامالت التجارية والخدمية
الطلب  تسليم  من  االنتهاء  وحتى  األسعار  عروض  توفير   و 

An interactive platform for viewing and ordering
services and Products for any business sectors

Connect service providers to companies in need
Targeting large, medium and small enterprises

platform offers annual subscription packages
according to needs and target requirements

Providing an application that facilitates business
and service transactions and provide quotes
until completion of delivery of the application



وصف المشروع آلية العمل
HOW IT WORKS

سجل منشأتك
Register your Company

أكمل معلومات المنشأة
Complete your company profile

complete the deal

أكمل التعاقد

submit your orders or submit quotations on available orders

تك لطلبا المناسب  ض  العر عن  ابحث 
أو قدم عرض سعر للطبات الموجودة 

Try the free package or
choose suitable package

استفد من الباقة المجانية
سبة لمنا ا قة لبا ا ختر ا و أ
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آلية العمل
 ارسال وتلقي

الطلبات والعروض
يخدم جميع القطاعات

في السوق 
يمكن إضافة جميع

فروع الشركة 
 خدمات لجميع

أنحاء المملكة

لوحة تحكم
سهلة ومرنة 

 الظهور ضمن قائمة
العمالء األكثر تفاعال

 الوصول إلى عدد
النهائي من العمالء

 االطالع على تقارير
مختلفة ألعمالك

مميزات الخدمة
FEATURES

Send & receive
requests and offers

Serves all sectors
in the market

Unlimited branchesAll over kingdom

Easy control pannelAppear in top vendorsUnlimited access
to clients

Different typs
of reports

1

5678

234



مميزات الخدمة باقات االشتراك
الفضيةالباقة

PACKAGES

silver

1000SAR

شعار المنشأة + نبذة تعريفية

ارسال وتلقي الطلبات والعروض

الظهور في العمالء االكثر تفاعال

logo + Description

Appear in top vendors

Send and receive requests and offers



باقات االشتراك

الذهبيةالباقة

PACKAGES

GOLD

2500SAR

logo + Descriptionشعار المنشأة + نبذة تعريفية

Send and receive requests and offersارسال وتلقي الطلبات والعروض

Add 2 branchesعدم امكانیة اضافة فروع

Appear in top vendorsالظهور في العمالء االكثر تفاعال

Months Bottom home page banner 2بنر اسفل الصفحة الرئيسية - شهران

Months Bottom Clients page banner 2بنر أسفل صفحة عمالؤنا - شهران

Months Bottom Clients Requests banner 2بنر أسفل صفحة الطلبات الداخلية - شهران



الذهبيةالباقة

باقات االشتراك
PACKAGES

البالتينيةالباقة
PLATINUM

5000SAR
logo + Descriptionشعار المنشأة + نبذة تعريفية

Add 5 branchesإضافة خمسة فروع

Send and receive requests and offersارسال وتلقي الطلبات والعروض

Appear in top vendorsالظهور في العمالء االكثر تفاعال

Months home page banner 3بنر وسط الصفحة الرئيسية - 3  أشهر

Months top Requests page banner 3بنر  أعلى صفحة الطلبات الداخلية - 3    أشهر

Months requests page banner 3بنر أسفل صفحة الطلبات الخارجية - 3 أشهر

months New order page banner 3بنر أسفل صفحة انشاء الطلب - 3 أشهر



باقات االشتراك
PACKAGESالباقة الماسية

DIAMOND

7000SAR

logo + Descriptionشعار المنشأة + نبذة تعريفية

Unlimited branchesإضافة فروع

Send & receive requests and offersإرسال وتلقي الطلبات والعروض

Appear in top vendorsالظهور ضمن العمالء االكثر تفاعال

Months Top home page banne 5بنر أعلى الصفحة الرئيسية - 5 أشهر

Months requests page banner 5بنر اعلى صفحة الطلبات الخارجية - 5 أشهر

months New order page banner 5بنر أعلى صفحة إنشاء الطلب - 5 أشهر

Months Clients page banner 5بنر أعلى صفحة عمالؤنا - 5 أشهر

months Dashboard banner 5بنر أعلى لوحة التحكم - 5 اشهر

Months offers pages banner 5بنر أعلى صفحة العروض - 5 أشهر

months control panel banner 5بنر العمالء المميزين في لوحة التحكم - 5 أشهر






