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جديد رمضان.

«إنوي» يتيح اإلنترنيت الالمحدود للجميع
إنه ــا س ــابقة يف س ــوق االتص ــاالت باملغ ــرب ! م ــرة أخ ــرى يبتك ــر «إن ــوي» ليك ــون
أكـــر قربـــا مـــن زبنائـــه ،ويخـــول لهـــم االســـتفادة ،طيلـــة شـــهر رمضـــان ،مـــن
أفض ــل م ــا يتيح ــه اإلنرتني ــت.
للم ــرة األوىل باملغ ــرب ،يطل ــق الفاع ــل الرقم ــي الش ــامل عرض ــا فري ــدا مبناس ــبة
الش ــهر الفضي ــل.

«هذا العرض
اجلديد يستجيب
حلاجة ملحة
يف هذه الفترة
املعروفة بطابعها
اخلاص».

فمقابـــل  79درهـــا فقـــط ،ميكـــن لـــكل زبنـــاء الهاتـــف النقـــال االســـتفادة
طيل ــة ه ــذا الش ــهر الكري ــم م ــن اإلنرتني ــت الالمح ــدود م ــن منتص ــف اللي ــل إىل
منتص ــف النه ــار ،أي  12س ــاعة كامل ــة بإمكانه ــم خالله ــا تب ــادل اآلراء والتواص ــل،
ومش ــاهدة برامجه ــم املفضل ــة ،معتمدي ــن يف ذل ــك ع ــى الش ــبكة األوىل لإلنرتني ــت
النق ــال باملغ ــرب*.
لتش ــغيل ه ــذا الع ــرض الجدي ــد الغ ــر مس ــبوق ،األم ــر يف غاي ــة البس ــاطة ! إذ
ميكـــن إجـــراء التعبئـــة عـــر «نجمـــة  ،)12*( »12أو عـــر تطبيـــق «،»Myinwi
وه ــو صال ــح مل ــدة  30يوم ــا انطالق ــا م ــن تاري ــخ التعبئ ــة ،الت ــي يج ــب أن تت ــم
خ ــال ش ــهر رمض ــان.
«إنـــوي فاعـــل قريـــب مـــن زبنائـــه ،ويواكبهـــم يف حياتهـــم اليوميـــة ،ويســـتبق
حاجاته ــم ورغباته ــم .رمض ــان ه ــو ش ــهر جم ــع الش ــمل ،والس ــهرات الطويل ــة
ب ــن أفــراد العائل ــة أو ب ــن األصدق ــاء» يق ــول ع ــادل ش ــفيقي ،مدي ــر التس ــويق
الخ ــاص باملس ــتهلك ل ــدى «إن ــوي» ،موضح ــا أن «ه ــذا الع ــرض الجدي ــد يس ــتجيب
لحاج ــة ملح ــة يف ه ــذه الف ــرة املعروف ــة بطابعه ــا الخ ــاص .فه ــو يت ــاءم م ــع
وتـــرة الحيـــاة لـــدى املغاربـــة طيلـــة هـــذا الشـــهر الفضيـــل ،ويكـــرس التزامنـــا
مبب ــدأ ‘اإلنرتني ــت للجمي ــع’».
* يف  2017و 2018تــم تتويــج «إنوي» كـ«أفضل مــزود لإلنرتنيت النقال باملغرب» وفقا لنتائج التحقيق
املســتقل الذي أجرته « ،»nPerfوهي منصة مرجعية لقياس جودة الربط باإلنرتنيت يف العامل.

CONTACTS-PRESSE
MUSTAPHA BOUZEGUIA
PR MANAGER, INWI - 06 00 00 19 66
mustapha.bouzeguia@inwi.ma

MALIK IRAQI
06 00 23 24 24
communication@inwi.ma

