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جواز الشبكات االجتماعية املسبق الدفع .رصيد المحدود
ملدة شهر لتصفح أبرز الشبكات اإلجتماعية
يعت ــر الش ــباب املغارب ــة جي ــا ش ــديد اإلرتب ــاط باإلنرتن ــت وتش ــكل الش ــبكات
االجتامعي ــة بالنس ــبة إلي ــه امت ــدادا للحي ــاة الواقعي ــة وفض ــاء لإلب ــداع والتب ــادل
واالكتش ــاف .غ ــر أن نف ــاذ رصي ــد األنرتن ــت يف وق ــت غ ــر مناس ــب ق ــد يتس ــبب
يف إزع ــاج كب ــر لهات ــه الفئ ــة م ــن املجتم ــع.

توفر النجمة  6جوازا
كامال ميكن من
االستفادة بشكل
ال محدود وملدة شهر
كامل ،من «إنستغرام»،
«الواتساب»« ،فيسبوك»،
«سنابشاط» ،و«تويتر»،
وكل هذا بـ 30درهما
فقط يف الشهر.

وعيــا منــه بهــذه املعطيــات وبحكــم معرفتــه بالعــادات االســتهالكية لــكل زبنائــه،
أدخــل «إنــوي» مســتجدا مهــا  :الالمحــدود يف الشــبكات االجتامعيــة لــكل زبنــاء
العــروض املســبقة الدفــع ! فالنجمــة  6توفــر جــوازا كامــا ميكــن مــن االســتفادة
بشــكل ال محــدود وملــدة شــهر كامل ،مــن «إنســتغرام»« ،الواتســاب»« ،فيســبوك»،
«سنابشــاط» ،و«تويــر» ،وكل هــذا بـــ 30درهــا فقــط يف الشــهر.
إضافــة إىل ذلــك ،ويف إطــار اســراتيجيته القامئــة عــى مبــدأ «اإلنرتنيــت للجميــع»،
يق ــدم «إن ــوي» دع ــا أك ــر للش ــباب ،إذ ميك ــن للزبن ــاء الج ــدد االس ــتفادة م ــن
هات ــف ذيك  ،4Gوم ــن ثالث ــة أش ــهر م ــن «ج ــواز الش ــبكات االجتامعي ــة» بثم ــن
ال يق ــاوم  549 :دره ــا فق ــط.
«إنـــه عـــرض غـــر مســـبوق يلبـــي حاجـــة ملحـــة لـــدى شـــبابنا ،متـــاح
لـــكل زبنـــاء العـــروض املســـبقة الدفـــع ويجســـد هـــم االبتـــكار الدائـــم
لـــدى ‘إنـــوي’ .فنحـــن منخرطـــون يف اســـراتيجية  :اإلنرتنيـــت للجميـــع»
يقـــول عـــادل شـــفيقي ،مديـــر التســـويق للمســـتهلكني لـــدى إنـــوي ،الـــذي
يضيـــف أنـــه «يف إطـــار هـــذه االســـراتيجية ،انطلقنـــا مـــن معطـــى بســـيط :
تـــأيت الشـــبكات االجتامعيـــة عـــى رأس االســـتعامالت لـــدى الشـــباب املغاربـــة.
وه ــي فض ــاء للتب ــادل والتعل ــم واإلب ــداع والرتفي ــه .ونعت ــزم الي ــوم متك ــن ش ــبابنا
م ــن االس ــتفادة الكامل ــة منه ــا ب ــدون إكراه ــات وال ح ــدود».
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