مؤشر ماركتيست للعام : 2017

للسنة الثانية على
التوالي :بيليفون
الشركة املفضلة على
الزبائن في اسرائيل

اعلنت شركة بيليفون انه حسب" مؤشر
ماركتيست لتجربة الزبائن" -في مجال
اخل�ل�ي��وي ل�ل�ع��ام  ،2017تستمر الشركة
باحلفاظ على مكانتها كشركة رائ��دة في
س��وق االت�ص��االت اخلليوية للسنة الثانية
على ال�ت��وال��ي .ف��ي س��ؤال االس�ت�ط�لاع" لو
ان كل الشركات اخلليوية عرضت منتجات
وم��ض��ام�ي�ن م �ش��اب �ه��ة ،اي ش ��رك ��ة كنتم
تختارون ،غالبية املشاركني في االستطالع
اختاروا شركة بيليفون".
حسب االس�ت�ط�لاع  ،ف��ان ش��رك��ة بيليفون
ح �ص �ل��ت ع��ل��ى اع� �ل ��ى ت� ��دري� ��ج م� ��ن ح�ي��ث
رض��ا الزبائن ال�ع��ام ب�ين زب��ائ��ن الشركات
اخلليوية ال�ـ  3الكبيرة .االستطالع ،الذي
يجري كل سنة ،فحص م��دى رض��ا زبائن
السوق اخلليوي االسرائيلي بشكل عام،
واي�ض��ا بنود مفصلة .حسب ماركتيست
ه�ن��اك رض��ا ت��ام وع ��ا ٍل ل��دى زب��ائ��ن شركة
بيليفون ،مقارنة مع باقي الشركات فيما
يتعلق مبعايير التوجه الى مندوب اخلدمات
ال �ه��ات �ف��ي :رض ��ا ع� ��ام ،م��ن ج �ه��از حت��وي��ل
املكاملات ،زمن االنتظار ملندوب اخلدمات.
باالضافة الى ذلك هناك رضا تام من موقع
االنترنت التابع للشركة ومن التطبيق .في
كل واح��د من املعايير االساسية جت��اوزت
شركة بيليفون باقي الشركات ،االمر الذي
ت��وج الشركة كشركة حصلت على رضا
الزبائن بشكل عام للعام .2017
معيار آخ��ر ظهر في االستطالع هو رضا
ال��زب��ائ��ن م��ن اخل��دم��ات الديجتيالية التي
ت�ع��رض�ه��ا ال �ش��رك��ة ع �ل��ى زب��ائ �ن �ه��ا%25 .
م��ن ال��زب��ائ��ن امل �ش��ارك�ين ف��ي االس �ت �ط�لاع
ق��ال��وا ان �ه��م يتسخدمون تطبيق الشركة
اخلليوية ،اذ ان نسبة االستخدام العالية
ه��ي لزبائن شركة بيليفون  .%30خالل
العام  2017اطلقت الشركة ع��دة خدمات
دي�ج�ت��ال�ي��ة ت �خ��ول ال��زب��ون احل �ص��ول على
خدمات مريحة واف�ض��ل ،س��واء بالتطبيق
او من خالل موقع االنترنت .كل هذا كجزء
م��ن اجل�ه��ود املستمرة وال��دائ �م��ة للشركة
لتحسني ولتطوير جتربة الزبون وقدرتها
على اعطاء خدمات الشركة.
رون غ��ورؤون ،مدير عام شركة بيليفون
ق��ال ":نحن نشكر زبائننا على اختيارهم
لشركة بيليفون الشركة املفضلة لديهم في
سوق اخلليوي .لقد كانت هذه السنة سنة
ممتازة من حيث عالقتنا مع الزبائن .اضفنا
خدمات متطورة ،وسائل ديجيتالية جديدة،
رزم مغرية ،سرعة تصفح والبنى التحتية.
سنستمر باالستثمار ،التطوير والتطلع
دائما نحو تزويد زبائننا باالفضل.

لئومي ُيطلق تطبيق أبناء الشبيبة لئومي Me

الطريقة االسهل واألكثر أمانا إلدارة االموال بني االهالي واالوالد
الول م� ��رة ف���ي اجل� �ه���از امل� �ص ��رف ��ي ف���ي ال � �ب �ل�اد :مي��ك��ن ألب� �ن���اء ال �ش �ب �ي �ب��ة ()14-18
ال��ت��ح��ك��م ب ��أم ��وال� �ه ��م وادارة م� �ص ��روف� �ه ��م م� ��ن خ �ل��ال ت �ط �ب �ي��ق وب� �ط ��اق ��ة ُت �ش �ح��ن
أعلن بنك لئومي عن اطالق تطبيق لئومي  ،meاملنتج
االول من نوعه في اجلهاز املصرفي في البالد .التطبيق
م�خ�ص��ص الب �ن��اء ال�ش�ب�ي�ب��ة ف��ي ج�ي��ل  ،18-14ممن
والديهم من زبائن بنك لئومي ،ويخول التطبيق أبناء
الشبيبة ادارة املصروف الذي يحصلون عليه من أهلهم
من خ�لال تطبيق خ��اص وبطاقة تُشحن .في املقابل،
يسمح التطبيق لألهل السيطرة على املبالغ التي حُتول
ال��ى اوالده ��م شهريا ومراقبتها ،م��ن خ�لال مشاهدة
مصروفاتهم ،وباالتالي يتحرر الطرفان من االعتماد
على النقود السائلة.
بعد قيام االب��ن بتحميل تطبيق لئومي  meويقوم
بالتسجيل  ،سيحصل االه��ال��ي على رس��ال��ة SMS
ليتمكن من طلب بطاقة دفع تُشحن  ،من فرع البنك
ال��ذي ينتمي اليه ،او من خ�لال تطبيق لئومي ( ب��دءا ً
من شهر فبراير-شباط)  .بعد احلصول على البطاقة
وتفعيلها ،سيتم رب��ط البطاقة م��ع التطبيق  ،وهكذا
يتمكن االب ��ن م��ن ادارة ام��وال��ه وم �ص��روف��ه بشكل
شخصي .بإمكان الوالدين شحن البطاقة مببلغ ثابت
شهري  ،احلد االقصى للشحن هو  2000شيكل.
ال�ب�ط��اق��ة ال �ت��ي ُت�ش�ح��ن مت�ك��ن االب �ن��اء م��ن ال��دف��ع في
احلوانيت ( ليس بالتقسيط) ،شراء اونالين ،سحب
النقود من جهاز الصراف اآللي .ان يكونوا مستقلني
وان يديروا ميزانيتهم الشهرية التي حددها اهاليهم.
ميكن ل�لاب��ن وم��ن خ�لال تطبيق لئومي  meفحص
املبلغ املتبقي في البطاقة ،مبلغ وتفاصيل املصروفات
ال�ش�ه��ري��ة ،م��وع��د اس�ت�لام��ه امل �ص��روف ال�ش�ه��ري .كما
مي�ك��ن ال�ق�ي��ام بصفقات بالبطاقة  ،وس�ح��ب االم ��وال
نقدا حتى  400شيكل يوميا في البالد وفي اخل��ارج.
ف��ي املقابل ميكن لالهالي مراقبة م�ص��روف��ات ابنهم
والسيطرة عليها من خالل تطبيق لئومي ،واحلصول
على تفصيل كامل للمصروفات باالضافة ال��ى املبلغ
ال��ذي استلمه .وبالتالي يتحرر الطرفان من االعتماد
على النقود السائلة.
كما ميكن لالبناء ومن خالل تطبيق لئومي  meارسال

طلب الى اهاليهم ليشحنوا لهم مبلغا معينا ،من خالل
رس��ال��ة ق �ص �ي��رة ،م��ع اض��اف��ة ش ��رح ع��ن ال�س�ب��ب في
رغبتهم في املال .وميكن لالهالي املصادقة على الطلب
او رفضه .جتدر االشارة الى انه ميكن جتميد البطاقة
في اي وقت ،في حال قام االوالد باضاعتها.
مع اطالق تطبيق لئومي  ،meقام بنك لئومي باجراء
بحث شامل على  1000مراهق/ة من جيل ، 17-14
والذي قام بفحص مصدر دخلهم وامناط استهالكهم،

ومن بني النتائج التي اظهرها البحث:
 %62م��ن ال�ش�ب��اب يحصلون ع�ل��ى امل �ص��روف من
اهاليهم .
ح��وال��ي  %50م��ن الشباب يصرحون ان�ه��م يعملون
ويكسبون املال.
حوالي  %25من املراهقني قالوا ان اهاليهم موافقون
على متويل كل مصاريفهم.
في اوس��اط الشباب الذين يحصلون على مصروف،
وتيرة تكرار احلصول على مصروف هي  2-3مرات
ف��ي الشهر ( )%29م��رة ف��ي الشهر ( .)%29نسبة
عالية من املراهقني ( )%72يفضلون احلصول على

جديد من سابوكالم رزمة خاصة للعناية بالبشرة احلساسة

كرمي رطوبة  70مللتر ،صابون للوجه
 90مللتر بسعر خاص  79شيكل فقط!
يسبب الطقس الشتوي جفاف البشرة أحياناً،
ك��ذل��ك اح� �م ��رار ال��وج��ه وت�ه�ي�ج��ه .والن ش��رك��ة
سابوكالم  ،الشركة املختصة في منتجات العناية
الطبية ،لعالج البشرة والبشرة احلساسة ،تهتم
ببشرتكم  ،تُقدم لكم احلل الناجع واملثالي :رزمة
خاصة لعالج وتنظيف البشرة احلساسة بسعر
خاص  79شيكل بدال من  136شيكل.
محتويات الرزمة:
كرمي رطوبة  70مللتر -كرمي مبلمس ناعم ،خا ٍل
من الدهون لتهدئة البشرة املتهجية ولتخفيف
االحمرار ،ويعالج تقشر البشرة .مينع الدهون
واللمعان.
ص��اب��ون للوجه للبشرة احلساسة  90مللتر-
ص��اب��ون ن��اع��م م�خ�ص��ص ل�ل�ب�ش��رة احل�س��اس��ة،
املتهيجة وامل�ص��اب��ة ب��االح �م��رار ,ي�ت��رك البشرة
ناعمة ،نظيفة ومنتعشة .
ك ��رمي ال��رط��وب��ة وص��اب��ون ال��وج��ه ،ي�ع�م��ل على
تنظيف البشرة بنعومة وعلى تهدئة البشرة.
يترك البشرة مشرقة ،منتعشة ونضرة ومفعمة
باحلياة.
ال��رزم��ة متوفرة ف��ي سوبر ف��ارم والصيدليات
اخلاصة املختارة حتى 31.3.2018
سلسلة منتجات سابوكالم لعالج وعناية البشرة

احل�س��اس��ة .منتجات ت��دم��ج ب�ين ال �ع�لاج الف ّعال
ألع � ��راض ح�س��اس�ي��ة ال �ب �ش��رة وع �ل�اج وت��دل�ي��ل
البشرة .منتجات السلسلة مصنوعة من مواد
ف ّعالة طبيعية ،من اعشاب وزي��وت نباتية عالية
اجل ��ودة تضمن ل��ك ول�ب�ش��رت��ك م�ظ�ه��را ً صحياً،
حيويا ً وملمسا ً ناعماً .جميع منتجات الشركة
ه��ي هيبوالرجينيك ب��دون م��ادة ال�ف��راب�ين ,حيث
خضعت واج�ت��ازت الفحوصات الطبية للبشرة
احلساسة.

مبلغ معني من امل��ال مرة في الشهر ليستخدموه كل
الشهر.
امل��راه��ق النموذجي يحصل في املعدل من اهله على
 260شيكل شهر ًيا ،قيمة املصروف ترتفع مع اجليل،
باالضافة الى ذلك ،االبناء يحصلون على مبلغ اكبر
من البنات.
امل��راه�ق��ون ي�ص��رف��ون ب��امل�ع��دل ح��وال��ي  210شيكل,
ب��االخ��ص ع�ل��ى االزي� ��اء ،ت �ن��اول ال�ط�ع��ام ف��ي اخل��ارج

واوقات الفراغ.
ميخال كيسوس ه��رت�س��وغ ،رئيسة قسم االبتكار
والديجيتال ف��ي لئومي ":ي��دور احل��دي��ث ع��ن حاجة
ماسة وذات اهمية قصوى ،والتي حتولت الى امر يهم
كل افراد العائلة -احلاجة ملساعدة الشباب على ادارة
اموالهم بشكل مستقل ومبسؤولية اكبر .لنا كأهالي
االمكانية ملساعدتهم على اكتساب ع��ادات استهالك
ج�ي��دة ملرافقتهم طيلة حياتهم .تطبيق لئومي me
مبثابة اداة ملساعدة االهالي والشباب وبنفس الوقت،
مي�ك��ن ل�لأه��ل امل �ش��ارك��ة ف��ي ادارة ش ��ؤون اوالده ��م
املالية ،وادارة أبناء الشبيبة ألموالهم باستقاللية".

ساوتر تقدم لكم اخلالط
اجلديد واملتطور PRO200

تستمر ماركة ساوتر ،املاركة الرائدة في انتاج اجهزة الطهي ،اخلبيز،
وتنظيف الصحون ،بتقدمي اح��دث االجهزة الكهربائية واكثرها تطورا.
وهذه املرة اطلقت املاركة خالطا جديدا واالكثر تطورا  -خالط ،PRO200
ليسهل حتضير املأكوالت  ،احللويات واحلساء.
اخلالط اجلديد يسهل حتضير الكثير من املأكوالت بعدة وظائف وبرامج
من بينها :
برنامج لتحضير امليلك شيك بنسيج مثالي.
برنامج لتحضير البوظة والعديد من احللويات املجمدة.
برنامج لتحضير احلساء الساخن بدقائق قليلة.
حتضير احلمص ،الصلصة ،زبدة الفستق ،وغيرها .
وظيفة خاصة لطحن الثلج.
مواصفات اخلالط اخلارجية والداخلية :
عزل تام للضجيج.
امكانية ق�ي��اس ح ��رارة الطعام ف��ي ك��ل حلظة
خالل اعداده.
مبنى الكوب اخلاص مينع تسرب السوائل او
التصاقها في القاع.
كوب اخلالط مصنوعة من الـ – TRITAN
.BPA FREE
سكاكني اخلالط مصنوعة في اليابان ،عددها .6
الشفرات معدنية عالية اجلودة.
اضاءة  LEDحول زر التشغيل.
مقبض مريح ،مصمم بطريقة تسهل عملية االمساك به
.RPM 32,000
احلجم  2لتر.
مصنوع من البالستيك.
قوته  1400واط.

