بيان صحفي
االتصاالت السعودية و"سيسكو" توقعان اتفاقية للتسويق المشترك والمبيعات

يمنح التعاون االستراتيجي بين الشركتين ،بموجب هذه االتفاقية ،العمالء حلوالً متكاملة ومعززة
الرياض ،المملكة العربية السعودية ( 12أبريل  :)2015أعلنت شركة "سيسكو" وشركة االتصاالت السعودية اليوم عن
توقيعهما اتفاقية للتسويق المشترك والمبيعات .تهدف إلى بناء فريق عمل مختص في مجاالت التسويق والمبيعات وتطوير

األعمال ،إلتاحة المجال للعمالء بالحصول على مجموعة من الحلول المتكاملة والمخصصة ،والتي من شأنها تعزيز
مستوى الخدمات.

وجرى التوقيع على هذه االتفاقية في اجتماع حضره حضره ك ٌل من المهندس عبد العزيز الصغير رئيس شركة االتصاالت

السعودية ،والدكتور خالد بياري الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت السعودية ،وكذلك السيد جون تشامبرز رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو".
وتركز هذه االتفاقية على خمسة مجاالت رئيسية بهدف تحقيق النمو المشترك ،والتميز في السوق السعودية التي تضم مشاريع
ضخمة تتعلق بالمدن الذكية والمتصلة ،وقطاع المؤسسات والشركات والقطاع العام ،واألعمال الصغيرة والمتوسطة ،والخدمات
السحابية ،وكذلك تأسيس مركز ابتكار يعمل على تصدر أحدث التقنيات واالبتكارات.
عناوين وحقائق رئيسية:
•

ستكون كل من شركة االتصاالت السعودية وشركة "سيسكو" قادرتين على تزويد العمالء بمجموعة مختلفة ومتميزة من

الحلول المتكاملة والمبتكرة التي تفضي إلى تقديم خدمات متطورة ومميزة ،وذلك عبر التعاون اإلستراتيجي بينهما للتنفيذ
المشترك لمختلف األنشطة والفعاليات التي تستهدف السوق السعودية.

•
•

تعتزم الشركتان العمل وبشكل فوري على وضع إطار عمل لتأسيس مركز لالبتكار بهدف التعاون على تطوير وعرض
أحدث االبتكارات والتقنيات.

تقوم شركة االتصاالت السعودية بوصفها الشريك الذهبي المعتمد من "سيسكو" على تنفيذ المعايير الصارمة التي

وضعتها "سيسكو" لكفاءة وفعالية الشبكات والخدمات المقدمة وعمليات الدعم ورضا العمالء .في المقابل تحصل شركة
االتصاالت السعودية بموجب شهادة الشريك الذهبي من "سيسكو" على فرصة االستفادة من مجموعة واسعة من
الخدمات الشاملة تضم المبيعات والدعم والتدريب التقني وخدمات دورة الحياة التي توفرها "سيسكو".

بيان صحفي
تعليقات المدراء التنفيذيين:

المهندس عبد العزيز الصغير ،رئيس شركة االتصاالت السعودية

"تعتبر الشراكة اإلستراتيجية مع سيسكو غاية في األهمية لنا حيث تساعدنا في تطوير وتحسين العروض والخدمات المقدمة لعمالئنا الذين

يأتون دائماً في الطليعة في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات ،وتمثل اتفاقية التسويق المشترك والمبيعات مثاالً آخر على التعاون الناجح
والمميز بيننا ،ونحن في االتصاالت السعودية نتطلع إلى مواصلة العمل وبشكل وثيق مع سيسكو للمساهمة في تشكيل مستقبل عمالئنا

وشركائنا الحاليين والمستقبليين".

السيد جون تشامبرز رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو

"في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد األجهزة واألشخاص المرتبطين بشبكة اإلنترنت ،مطلوب من الشركات مواصلة االبتكار والتحول لتلبية

متطلبات عمالئها .ويسعى اليوم قادة األعمال في المملكة العربية السعودية ،كشركة االتصاالت السعودية ،للتعاون مع شركاء قادرين على

توجيههم وارشادهم لتحقيق التغيير والتحول ومساعدتهم في تشكيل مستقبل مؤسساتهم وشركاتهم ،وهذا بالضبط ما تسعى إلى تحقيقه شراكتنا

اإلستراتيجية مع شركة االتصاالت السعودية .فعلى مدى السنوات العشر القادمة ،ستحظى الشركات بفرصة الكبيرة للتطور والنمو ضمن

البيئة الجديدة التي نتحضر لدخولها ضمن عصر "إنترنت كل شيء" التي ستقدم مستوى جديد من فرص التطور التقني واالبتكارات .وتفخر
سيسكو بهذا التعاون اإلستراتيجي مع االتصاالت السعودية خالل عملها على التكيف مع هذه البيئة الجديدة".

التعليق على الصورة :المهندس عبد العزيز الصغير رئيس شركة االتصاالت السعودية ،وجون تشامبرز رئيس مجلس اإلدارة

والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو" يوقعان اتفاقية للتسويق المشترك والمبيعات ،تهدف إلى بناء فريق ٍ
عمل مختص في
مجاالت التسويق والمبيعات وتطوير األعمال.

 انتهى –روابط/عناوين:


أخبار الشرق األوسطhttp://newsroom.cisco.com/me :

حول شركة االتصاالت السعودية:

تعتبر شركة االتصاالت السعودية شركةً رائدة في تقديم خدمات االتصاالت المتكاملة في المملكة العربية السعودية ،وتعمل

بشكل متواصل على االستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع االتصاالت بهدف تلبية احتياجات
عمالئها ،وال سيما في ظل عالم متغير يتغير فيه دور االتصاالت واستخداماتها.

لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة http://www.stc.com.sa/
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حول سيسكو:

تعتبر شركة سيسكو ( )NASDAQ: CSCOالشركة األولى عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تساهم في مساعدة

مختلف الشركات على اغتنام الفرص المستقبلية من خالل التدليل على إمكانية الحصول على نتائج مذهلة عبر ربط األشياء

باإلنترنت لم تكن مرتبطة من قبل .لإلطالع على آخر األخبار والمستجدات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
.http://thenetwork.cisco.com
تُ َعد سيسكو وشعار سيسكو عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة سيسكو و/أو إحدى الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان
أخرى ،ويمكن اإلطالع على قائمة العالمات التجارية للشركة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني  .www.cisco.com/go/trademarksالعالمات
التجارية المذكورة ألطراف ثالثة هي عالمات مملوكة ألصحابها بجانب كل عالمة ،واستخدام كلمة شريك ال يعني ضمنياً وجود عالقة شراكة بين سيسكو

وأي شركة أخرى.

