
التوزيع

مركز إتصاالت

التقصى وكشف التزوير

إرسال رسائل نصية

تصميم وطباعة

التسويق الكترونى

تحصيل مديونية

التحصيل



.ليس من السهولة بمكان أن تعمل الشركات في القرن الحادي والعشرين

اد المصكري بشككل ككلل  تطكور اإلقتصك’ وتبعاً لتطور اإلقتصاد العالمي بشككل مفتكف فكي ايلتيكة الةالةكة

.منقطع النظير

.للل  نجد كل الشركات والتجار و المصنعين في مواجهة تحديات صعبة واّنية

كيف تضبط  هله الشركات و تقفص المصاريف المتزايدة؟

ميل؟كيف بإمكانها الرد بسرعة وبكتاءة وبتعالية عفى التغيرات المتتابعة في متطفبات الع

  كيككف بإمكككانكح الحصككوإ عفككى عريككاء العميككل بتككامين ناجتككا فككي المكككان المنا كك  والككزمن المنا كك

وبالطريقة المنا بة؟

كح لتامين كافة التي تشكل اليوم الخيار ايمةل لشركة أوكتوبي لفخدماتلحسن الحظ الحل متوفر بوجود 

.عنتياجاتكح بجمهورية مصر العربية

افكة وهكي مختصكة بكتحكف ادارة لبنانيكة   ’هي شركة خدمات متكامفكةم.م.أوكتوبي لفخدمات ششركة 

ن بيانكات تكامي’ (مرككز عتصكاالت متكامكل)اإلتصكاالت’ تحصكيل المديونيكة’ التحصكيل’ مجاالت التوزيكع

يرة وكافكة عر اإ كميات مكن الر كا ل النصكية والقصك’ التظريف’ التغفيف’ كافة أنواع الطباعة’ العمالء

.أنواع التسويق العادى وااللكترونى و اعداد الكوادر البشرية



ˮنفى بوعودنا بحزم ٍ وثباتˮ

(:  على سبيل المثال ال الحصر)يغطى التوزيع االمور االتية 

.كافة انواع الفواتير

.كافة انواع المراسالت البريدية

.كشوفات الحساب المصرفية

.كروت االئتمان والرقم السرى

.كروت العضويات المختلفة

.كروت الشحن

.العقود والمستندات الرسمية

.الدعوات والنشرات الدورية

...(.كتالوج، بروشور، كتب، مجالت، فالير، إلخ)الحمالت التسويقية 

.الشحن والطرود البريدية بمختلف احجامها

....(الهدايا السنوية، النتائج، الشهادات، االسطوانات واالقراص المدمجة، إلخ)الهدايا على انواعها 

.عملية االستالم̏ تشمل هذة الخدمة ايضا: مالحظة



”تحصيل سريع و آمن لمستحقاتكم“

سبيل على)او بواسطة شيكات، فردى او خاص بشركات، تغطى خدمة التحصيل االمور االتية ̎ سواء نقدا

(:  المثال ال الحصر

.الفواتير الشهرية

.او سنوية/ اشتراكات شهرية و

.اقساط دورية

VIPتحصيل 

.تحصيل منزلى من قبل عمالء االنترنت

.تحصيل تجارى وشركات

.حصيلساعة وتودع المبالغ المحصلة فى حسابكم المصرفى فى اليوم التالى للت24يتم التحصيل خالل 

.ةالمبالغ المحصلة مغطاة ببوالص تأمين تشمل السرقة والفقد وخيانة االمانة و االخطار المتنوع



“ لمديونياتكم̎  باإلعتماد على فريق أوكتوبى، قولوا وداعا ”

القتضاء وفى يقوم قسم تحصيل المديونية بمساعدة عمالئنا عندما ال يقوم المدينون بالدفع لهم عند ا

.مواعيد االستحقاق، على الرغم من كافة المحاوالت والجهود التى تبذل لحثهم على السداد

حامون، تعتمد أوكتوبى فى تحصيل المديونية على فريق عمل متكامل يتألف من قانونيون، م

.مفاوضون، محّصلون، جامعو بيانات و ذوي خبرة فى مجاالت مختلفة من االعمال

.على صورتكم مما يخفض من نسبة شكاوى العمالء̎ نحن نحافظ دوما

.نعمل حتى بعد ساعات العمل وفى ايام االجازات متى اقتضت الحاجة

.  يتم التحصيل بالطرق الودية وكذلك بالسبل القانونية

.  إذا لم نحصل مستحقاتكم فانكم ال تدينون لنا بشىء على االطالق

.  إذا نجحت محاوالتنا، تدفعون لنا عمولة تختلف باختالف عمرالّدين



:التسويق عبر الهاتف
.التسويق المباشر

.فىالرد عفى اال تتسارات العامة و شرح تتصي

.اال تجابة لردود فعل العمالء عفى االعالنات

.  بناء قاعدة البيانات والتحقق من صحتها

.الحمالت التسويقية

.االبحاث المختفتة

:البيع عبر الهاتف 
.البيع المباشر

.اتاال تجابة لردود فعل العمالء عفى االعالن

.خفق المبادرات

.ادارة الطفبات التجارية

.ادارة قوافل السيارات

.المنتجات/ البيع المزدوج لفخدمات

:خدمة العمالء
.متابعة فرق التوزيع

.قياس ريا العمالء

(.العادى او المشكوك بتحصيفا)اخل المواعيد لفتحصيل 

.دعح العمالء فى الحاالت الطار ة

.  24/7العمل 

.اتصاالت الترني 

.الرد عفى شكاوى العمالء

.تصحيح بيانات العمالء وتحديةها

“التواصل هو أساس كل العالقات” 



“أسرع و أرخص وسيلة للوصول الى العمالء  ”

.واالنجفيزيةالترنسيةلففغتين160والعربيةلففغةرمز70

معليتماشىىتتصيفبشكلموزعةانهابحيثأوكتوبىتمفكهاالتىالمميزةالبياناتقاعدةمناال تتادة

̎.وظيتيااو̎طبقيااو̎جغرافيا واءمتطفباتكح

̎.اوعاما̎اانتتالياو̎تلكيريااو̎تسويقياالر الةمويوعكان واءعمال كحمعلفتتاعلو يفةأ رع

.الر الةعنوانعفىشركتكحا حيظهر

.معدودةدقا قخالإالر الةوصوإيمان

.االداءلقياسوايحتقرير

.قبفكحمنزمنىالتزاموالالواندةلفر الةممكن عرأفضل

.̎مساءوالتا عة̎صباناالعاشرةبينوقفاىفىالر الةعر اإيمكن

.المففلتتحمصاريفال

.لطفبكح̎وفقااخرىمرةال تعمالهاوذل لدينار ا فكحمحتوىنتظيمكن



”حول قاعدة بيانات أوكتوبى إلى مبيعات مربحة“

ن الواحد االعتماد على قاعدة بيانات صحيحة ومحدثة اصبح ضرورة ال يمكن االستغناء عنها فى القر

.والعشرين لما تحتويه هذه البيانات من معلومات خاصة ومفصلة لكل عميل

 ,VIP)̎ او طبقيا( ̎مناطقيا)̎  واء جغرافيا.تشمل قاعدة بيانات أوكتوبى على معايير تفصيلية واضحة 

Class A, Class B, Class C )وهى ( بحس  غرض الشركة و التوصيف الوظيتى)̎ او وظيتيا

.تحّدث بإ تمرار بوا طة عالقاتنا و مجهود قسح خدمة العمالء وفريق الزيارات الخاص بنا

عفى الوظيتية ت عفى ا ح العميل  عنوانا ورقح الموبايل بينما تحتوى البياناالشخصية تحتوى البيانات 

 ح ا ح الشركة  غريها  عنوانها  ارقام الهاتف االريى والتاكس والمحموإ  الموقع االلكترونى  ا

.الموظف  المنص   بريده االلكترونى و الموبايل



“اإلبداع فى التصميم بأروع األفكار ”

.بكافة انواعها ومختفف المقا ات وااللوان: بروشور

.بكافة انواعها ومختفف المقا ات وااللوان: بو ترات

.كتالوجات و النشرات الدورية

.بكافة انواعها ومختفف المقا ات وااللوان: فالير

.بكافة انواعها ومختفف المقا ات وااللوان: ع تيكرات

تح  ورق واظرف الشركة  دفاتر االيصاالت  الخ)كافة المستندات الر مية الخاصة بالشركات 

...(.علخ

.الدعاية الخارجية بكافة انواعها ومختفف المقا ات وااللوان

.و الكروت الشخصيةIDكروت اإ

.  الطبع عفى القماش

(.كرتون او نايفون)الطبع عفى االكياس والشنط 

.منيوهات المطاعح

.الدعاوات عفى اختالفها

(.افكار متعددة لفترويج إل مكح مع عمال كح)الهدايا السنوية عفى عختالفها 

.النتا ج السنوية بإ مكح وشعاركح

.على التغليف والتظريف̏ تشمل هذة الخدمة ايضا: مالحظة



”هل تأكدم من الوضع الشرعى والقانونى للشركات التى تتعامل معكم “

االمور قبل نشوء اى عالقة تجارية مع شركة جديدة  عفيكح توخى الحلر من التعامل معهح قبل التاكد من

:التالية

ية هله التاكد التعفى من وجود الشركة  التاكد التعفى من منص  الشخص اللى يمةل الشركة  مصداق

.  الشركة فى السوق ونزاهة أعضاء مجفس عدارتها

انات و فريق تعتمد أوكتوبى فى تقصيها على فريق عمل متكامل يتألف من قانونيون، محامون، جامعو بي

:زيارات للقيام بهذا المهمة وهى على سبيل المثال ال الحصر

.االتصاإ بالعمالء والتاكد من وجود الشركة  والشخص المعتمد

.زيارة الموقع

.تقصى قانونى ونسابى





.بوالص التأمين التى تغطى منتجاتكم اثناء توزيعها

(.االستفادة من فاعلية الخدمة بكلفة اقل)التحصيل بعد التوزيع 

.خدمة التوصيل او التحصيل فى نفس اليوم

(.  داخل القاهرة الكبرى)ساعات 3خدمة التوصيل او التحصيل خالل 

(.  ساعة48و 24بين )خدمة الطباعة الورقية السريعة 

.تحديث قاعدة بيانات عمالئكم

(.االولوية واالمتياز)الخدمة المميزة 

.عروض خاصة ومميزة عند وجود كميات كبيرة

.لمتطلباتكم̎ التغليف والتظريف االنيق ووفقا

.العمل خارج الدوام الرسمى وايام االجازات واالعياد

.او اكثرعند استفادتكم من ثالثة خدمات تقوم بها أوكتوبى̎ حلول متكاملة باسعار مدروسة جدا





“ أهم اصل من اصول شركتنا: المخزون البشرى ”

.قسم شئون العاملين

.القسم القانونى

.قسم الحسابات

.  قسم المشتريات

.قسم خدمة العمالء

.قسم مراقبة جودة

.قسم المبيعات والتسويق

.قسم العمليات

.التوزيع•

.التحصيل•

.تحصيل مديونية•

.تقصى الحقائق•

.التغليف والطباعة•



وتكوفير ’ اجيكةاإلنت’ والجكودة العاليكة’ تهدف بشكل أ ا ي على قيادة عصر جديكد مكن اإلبتككاررؤيتنا للمستقبل

.فرص العمل لفيد العامفة

يريدونها ’ رات أكةريريدون خيا: يننا نعفح بان عمال كح أصبحوا أكةر تطفباً ’ هي خدمتكح بكتاءة وفعاليةمهمتنا

.ويريدونها بارخص اي عار’االّن

.قوة الشراكةنحن نتطفع على العالقة المهنية الطويفة ايمد معكح يننا نعتبر عمال نا شركاء لنا بكوننا نؤمن ب

’ ري تكد’ توظيكف’ هي التركيز بدقة عفى ككل مكا هكو محكور عهتمكامكح وذلك  بجكودة خدمكة عاليكةإستراتيجيتنا

. دود معكحبناء روح التريق بين الموظتين وأن نكون شتافين يقصى ن’ والمحافظة عفى المواه ’ تطوير

ا بل أكةر من ذل  عيماننا اي ا ي ينبع من نيث أن جودة خدماتنا ومنتجاتنا تنبعث ليس فقط من اللي نضعا فيه

.من المنتعة التي تعود عفيكح من خاللها

.ولهلا عن عريا كح هو الو ام ايغفى اللي نضعا بكل فخر عفى صدورنا

.انف عميفنا المخفص خير من يقيمنا

.وبإخالص عمال نا لنا نحن نعتز بانتسنا



”بحٌر واسٌع من الخدمات“

كاتكح على لتنقل شرأوكتوبى لفخدمات شركةمنل تا يسها ولغاية يومنا هلا  وجدت ”
مميزة اعفى المستويات من الكتاءة واالداء وذل  بإعتمادكح عفى مجموعة خدماتنا ال

.“والتى يقوم بها مجموعة من الموظتين المحترفين والدؤوبين

.  نحن شركة يعتمد عفيها عندما تقودون شركتكح نحو النجاح

...نعد بانحن نقدم ما أوكتوبى  فى  

روكسى -شارع السعادة، ابراج عثمان الدور الحادى عشر4
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