الشركة ستوفر من خالله خدمات االتصاالت الالسلكية واالنترنت

" مدى لالتصاالت " تبرم عقد اتفاق مع " سوق شرق "
-

رواد سوق شرق سيمتعون بخدمات الـ " واي فاي " مجانا

كشفت شركة مدى لالتصاالت أنها وقعت عقد تشغيل خدمات مع إدارة سوق شرق لتوفير االتصاالت الالسلكية حصريا ً  ،والذي
بموجبه ستقدم خدمات االنترنت والكي نت وخدمات الهاتف للمتاجر والشركات داخل نطاق المجمع .
واوضحت الشركة الرائدة في قطاع تصميم الشبكات وتقديم الخدمات الالسلكية في الكويت ومنطقة الشرق األوسط أنها وباالتفاق
مع إدارة سوق شرق ستقدم خدمات الواي فاي مجانا ً للزوار  ،مبينة أن رواد المجمع سيتمتعون بخدمات انترنت مجانية عالية
السرعة.
وقال السيد  /ثامر العسالوي مدير مبيعات الشركات في تعليقه على هذا التعاون " ستقدم شركة من خالل هذا العقد أفضل
وأسرع خدمات االتصاالت الالسلكية لسوق شرق  ،حيث سستسفيد المتاجر والشركات المدارة من قبل إدارة السوق من أحدث
خدماتنا  ،باإلضافة إلى تغطية المجمع بخدمات ( الواي فاي) والتي ستكون بموجب العقد مجانية ".
وكشف بقوله " هذا التعاون يأتي بعد نجاح شركة ( مدى ) األخير في توسعة وتطوير شبكتها الخاصة للشركات  ،فبفضل مشاريع
التحديث فإن الشركة باتت تقدم خدمات أسرع وأفضل وفق المعايير العالمية  ،حيث تمت مضاعفة السعة االستيعابية بشكل كبير
للشبكة مقارنة بما كانت عليه ".
وذكر أن الشركة نجحت في ترقية شبكتها الالسلكية في كافة أنحاء الكويت حيث رفعت سعة الشبكة للشركات والمؤسسات إلى
 01جيجا بعد ما كانت واحد جيجا  ،وهو ما سيمنحها فرصة كبيرة في رفع جودة خدماتها التجارية والتسويقية في تزويد
المشتركين بسعات متنوعة ".
الجدير بالذكر أن شركة ( مدى) لها باع طويل في تقديم خدمات االتصاالت الالسلكلية إلى المناطق النائية وخصوصا مناطق
عمل القطاع النفط  ،كما انها تعاونت مع سوق الكويت لالوراق المالية لتكون الشركة األولى لنقل واسترجاع بيانات سوق
الكويت لالوراق المالية للمؤسسات و الشركات واألفراد في جميع مناطق الكويت المختلفة وبتقنية عالية جدا وسرعات متزامنة مع
السرعة األساسية للتداول داخل السوق.
كما أن الشركة انجزت تطبيق وتنفيذ الخطة الخمسية للحكومة االلكترونية  ،وذلك بربط جميع هيئات ووزارات ومؤسسات الدولة
بالنظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية  ،باإلضافة إلى أنها لها مساهمات مختلفة في توفير خدمات النقل الالسلكي للمصارف
الكويتية واألجنبية وقطاع الخدمات والكثير من القطاعات المختلفة.
-انتهى-

