الشركة تسعى إلى أن تمتلك أكبر شبكة فروع لخدمات االنترنت الالسلكية خالل 4102
" مدى لالتصاالت " تفتح فرعها الجديد في " الكوت "
التاريخ  19 -يناير 4112
أعلنت مدى لالتصاالت الشركة الرائدة في تقديم خدمات االنترنت الالسلكية في الكويت ومنطقة الشرق االوسط أنها عززت من شبكة فروعها ،
وذلك بافتتاح فرعها الجديد في مجمع الكوت في منطقة الفحيحيل.
وقالت االنسة /لينا المالح ,مديرة التسويق في الشركة " بافتتاح فرع الكوت  ،تكون ( مدى ) عند وعدها بالوصول إلى أكبر قاعدة ممكن من
عمالئها  ،لتكون متواجدة وقريبة دائما من عمالئها بما يسمح لها بتقديم أفضل الخدمات ".
وأضافت االنسة لينا بقولها " اآلن عمالئنا في منطقة الفحيحيل بامكانهم االستفادة بخدماتنا العديدة من خالل فرعنا الجديد هناك  ،والتمتع بأفضل
المنتجات التي نقدمها وفق أحدث تقنيات الخدمات الالسلكية ".
وكشفت المالح بقولها " شركة مدى لديها خطة توسع طموحة في افتتاح العديد من الفروع  ،فهي تسعى إلى أن تكون الشركة االولى التي تملك
أكبر شبكة فروع في الكويت للخدمات الالسلكية  ،وهي في هذا اإلطار تدرس افتتاح المزيد من الفروع خالل العام ." 4102
وأفادت بقولها " افتتاح فرع الكوت يخدم هذا التوجه االستراتيجي للشركة  ،نظرا لكون منطقة الفحيحيل وخصوصا مجمع الكوت من المناطق
التي تشهد كثافة جماهيرية كبيرة على مدار اليوم ".
وأشار إلى شركة مدى تؤمن بأن التحرك والوصول إلى أقرب نقطة للعميل  ،هو الخطوة األول نحو راحته واختزال وقته النجاز معامالته
وخدماته  ،مبينة أنها ستظل تسعى إلى توفير كل ما يلبي رغبات عمالئها بآخر ما توصلت إليه خدمات االتصاالت الالسلكية.
وإذ نوهت لينا المالح أن ( مدى ) ستظل تقدم الخدمات والمنتجات التي تتماشى مع تطورات خدمات االتصاالت وعمليات نقل البيانات وفق
أعلى السرعات  ،فإنه أكد ان الشركة ستعزز من موقعها الريادي باالرتقاء بأداء آلية العمل داخل جميع فروعها .
الجدير بالذكر ان شركة مدى لالتصاالت كانت كشفت مؤخراً عن سلسلة من المشاريع التطويرية التي أجرتها على البنية التحتية لشبكتها
الالسلكية  ،والتي قامت بتنفيذها لتلبية الطلب المتزايد في نقل البيانات من قبل عمالئها من المؤسسات والشركات واألفراد.
وكانت نوهت الشركة على أنها تستعد لنقلة نوعية جديدة على شبكتها بإطالق خدمات الـ  ( LTE Advancedإل تي ايه المتطور )  ،خالل
العام  ، 4102وقد بينت أيضا ً انها عززت من عمليات تطوير شبكتها الخاصة للشركات واألفراد  ،بمضاعفة السعة االستيعابية لشبكتها مقارنة
بما كانت عليه ".
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