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املقاوالت واملهنيني .إنوي ينظم «ملتقى املقاوالت»
لـتـحـول رقـمـي مـلـمـوس وفـي الـمـتـنـاول
دورة ثالث ــة مللتق ــى املق ــاوالت املنظ ــم م ــن ط ــرف «إن ــوي» برشاك ــة م ــع «الغرف ــة
الفرنســـية للصناعـــة والتجـــارة باملغـــرب» ! فبعـــد نجـــاح الدورتـــن الســـابقتني،
يع ــود خــراء التح ــول الرقم ــي للقي ــام بجول ــة جدي ــدة للق ــاء أرب ــاب املق ــاوالت
واملقاولـــن يف ســـت مـــدن مغربيـــة كبـــرة :طنجـــة ،مراكـــش ،الربـــاط ،فـــاس،
أكادي ــر ،وال ــدار البيض ــاء.

«بالنسبة إلنوي،
اللقاء املباشر بهذه
املقاوالت مهم جدا
جلعل التحول
الرقمي ملموسا
وسهل املنال».

ت ــروم ه ــذه الجول ــة الوطني ــة الجدي ــدة مواصل ــة تحس ــيس املهني ــن برهان ــات
وفـــرص التحـــول الرقمـــي ،ومواكبتهـــم حتـــى يعتمـــدوا األدوات واملامرســـات
املالمئـــة الرضوريـــة إلنجـــاح التحـــول الرقمـــي ملقاوالتهـــم.
فض ــا ع ــن الجلس ــات العام ــة الت ــي ينش ــطها خــراء مع ــرف به ــم يف مجاالته ــم،
يخـــول «ملتقـــى املقـــاوالت» للمشـــاركني االنضـــام إىل ورشـــات عمليـــة تتـــم
فيه ــا مناقش ــة قضاي ــا ملموس ــة وراهن ــة مث ــل التخزي ــن الس ــحايب ،ض ــان أم ــن
البيانــات ،اعتــاد «الخلخلــة» ( )disruptionكنمــوذج اقتصــادي ،تحســن نجاعــة
املق ــاوالت ،وتطوي ــر الوع ــي بالعالم ــات التجاري ــة.
يشـــارك يف هـــذا امللتقـــى مقـــاوالت مـــن كل األحجـــام وتنشـــط يف مختلـــف
القطاعـــات االقتصاديـــة .والهـــدف :خلـــق تبـــادل بنـــاء لـــآراء والخـــرات بـــن
مختلـــف املتدخلـــن واملشـــاركني.
«‘ملتق ــى املق ــاوالت’ فض ــاء ميكنن ــا م ــن مواكب ــة املق ــاوالت وذل ــك بتزويده ــم
ب ــاألدوات واملامرس ــات املالمئ ــة لتنزي ــل التح ــول الرقم ــي .بالنس ــبة إلن ــوي ،اللق ــاء
املب ــارش به ــذه املق ــاوالت مه ــم ج ــدا لجع ــل التح ــول الرقم ــي ملموس ــا وس ــهل
املن ــال» ،يق ــول وس ــيم الع ــرويس ،مدي ــر الدراس ــات والتنمي ــة ل ــدى «إن ــوي».
يســاهم الفاعــل الرقمــي الشــامل ،وهــو َس ـ َّباقٌ يف املجــال ،يف كل مراحــل التحــول
الرقمــي .وينطلــق انخراطــه الفعــي مــن البنيــة التحتيــة .فقــد أنشــأ «إنــوي» ،الــذي …
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املقاوالت واملهنيني .إنوي ينظم «ملتقى املقاوالت»
لـتـحـول رقـمـي مـلـمـوس وفـي الـمـتـنـاول
… اختــر كأفضــل مــزود لإلنرتنيــت النقــال يف  2017و ،2018مرك ـزا جديــدا للبيانــات
بالربــاط وفقــا ملعايــر  ،TIER IIIيعتــر األكــر مــن نوعــه يف املغــرب.
كــا أن «إنــوي» كان اول فاعــل يختــر بنجــاح ربطــا نقــاال باإلنرتنيــت برسعــة
تفــوق  ،1Gbsاألمــر الــذي جعلــه اليــوم فاعــا «متأهبــا» لدخــول عــر الـــ.5G

«إن خبراءنا
يواكبون ،بشكل
يومي ،أرباب
املقاوالت يف
سعيهم العتماد
اآلليات اجلديدة
لتحسني أدائهم».

ولتمكــن املهنيــن مــن االســتفادة الكاملــة مــن هــذه البنيــة التحتيــة املتطــورة ،طــور
«إنــوي» مجموعــة مــن خدمــات التخزيــن الســحايب والخدمــات األمنيــة املبتكــرة
والقابلــة للتعديــل والتطويــر ،وذلــك بالرشاكــة مــع رواد عامليــن يف املجــال.
«إن خرباءن ــا ،املش ــاركني يف ‘ملتق ــى املق ــاوالت’ يواكب ــون ،بش ــكل يوم ــي ،أرب ــاب
املقـــاوالت يف ســـعيهم العتـــاد اآلليـــات الجديـــدة لتحســـن أدائهـــم .وهـــذه
املواكب ــة مهم ــة ألن التح ــول الرقم ــي مس ــار فري ــد خ ــاص ب ــكل مقاول ــة» ،يق ــول
وس ــيم الع ــرويس.

مراحــل جولة «ملتقى املقاوالت»

 29 :أبريــل 2019
طنجــة
 20 :يونيــو 2019
مراكــش
 26 :شــتنرب 2019
الرباط
 3 :أكتوبــر 2019
فــاس
 14 :نونــر 2019
أكاديــر
الــدار البيضاء  12 :دجنرب 2019
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