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حدث «»Les Impériales

«إنوي» ،العالمة األكثر تتويجا هذه السنة
زخــة مــن النجــوم تنــر ســاء «إنــوي» ! مــرة أخــرى ،تكــرس تظاهــرة «،»Les Impériales
والت ــي تعت ــر ملتق ــى مهني ــي التواص ــل والتس ــويق باملغ ــرب« ،إن ــوي» كالعالم ــة التجاري ــة
األك ــر تتويج ــا له ــذه الس ــنة.

«‘إنوي’ عالمة
جتارية راهنت،
منذ إطالقها،
على تواصل
مختلف وجريء
يعتمد باألساس
على احملتويات
املغربية .»100%

بفض ــل ديناميت ــه وإبداعي ــة حمالت ــه ،ت ــم ترش ــيح «إن ــوي» يف الفئ ــات الث ــاث للتظاه ــرة
(العالمـــة التجاريـــة ،الحمـــات ،ومحتـــوى العالمـــة التجاريـــة) .والنتيجـــة  4 :نجـــات
للفاعـــل التكنلوجـــي الشـــامل.
النجمــة األوىل توجــت «إنــوي» بجائــزة «العالمــة املؤثــرة» يف الســنة ،وذلــك بفضــل
مبادرتــن مبتكرتــن  ،Coach’in :تطبيــق «إنــوي» الــذي يهــدف إىل التشــجيع عــى املامرســة
الرياضيــة ،و« ،»inwi E-leagueأول بطولــة لأللعــاب اإلكرتونيــة باملغــرب.
النجمــة الثانيــة كافــأت اآلليــة التواصليــة التــي واكبــت إطــاق تطبيــق « ،»My inwiكأفضــل
حملــة لخدمــة تقــوم عــى مبــدأ «تجربــة الزبــون».
كــا حصــل «انــوي» ،الرشيــك املرجعــي للنظــام الرقمــي املغــريب ،عــى نجمــة ثالثــة مكافــأة
لالســراتيجية التــي اعتمدهــا لرعايــة ومواكبــة تظاهــرة «.»Maroc Web Awards
دعــم النظــام الرقمــي املغــريب ميــر كذلــك عــر خلــق محتويــات مبتكــرة ومغربيــة .100%
هــذا األمــر مل يفــت تظاهــرة « »Les Impérialesالتــي توجــت « ،»Sa3aالسلســلة الرقميــة
التــي أنتجهــا «إنــوي» ،كأفضــل محتــوى رقمــي لعالمــة تجاريــة يف الســنة.
«‘إنــوي’ عالمــة تجاريــة راهنــت ،منــذ إطالقهــا ،عــى تواصــل مختلــف وجــريء يعتمــد
باألســاس عــى املحتويــات املغربيــة  .100%تواصــل يعتمــد القــرب ،أصيــل وحديــث يف
اآلن ذاتــه» تقــول ناديــة رحيــم ،مديــرة التواصــل والعالمــات التجاريــة لــدى إنــوي مضيفــة
أن «مختلــف حمالتنــا ومبادراتنــا تغــذي كلهــا اســراتيجيتنا القامئــة عــى مبــدأ ‘اإلنرتنيــت
للجميــع’ .وهــي تربهــن عــى التزامنــا ببلــوغ هــذا الهــدف وتصميمنــا عــى ذلــك .حصولنــا
اليــوم عــى اعــراف كهــذا مــن زمالئنــا ومــن مهنيــي التواصــل مــن شــأنه أن يوطــد أكــر
عزمنــا وإرصارنــا عــى مواصلــة هــذا النهــج مــن أجــل مزيــد مــن االبتــكار».
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