موزعا لدى شركة
لماذا أصبح
ً
MICRODRONES؟
األشخاص واألماكن والبرامج والمنتجات

األشخاص المحترفون
تحد؟
هل لديك سؤال؟ ٍّ
مشكلة ملحة تتطلب عبقرية اإلنسان وخبرته؟
سيصبح فريق دعم العمالء الخاص بنا ذراعك
اليمنى ،وسيساعدك على التأكد من نجاحك
في كل من الميدان والمكتب في كل مشروع.

من وقت التعطل ،حتى يمكنك قضاء المزيد
من الوقت في الميدان أو في المكتب مع
نظامك لتحقق األرباح.

فريق
دعم
العمالء

فريق إدارة
المبيعات
استثمرت شركة  Microdronesفي توظيف
أفضل الموهوبين في مجال المبيعات
ذكاء من جميع
وإخصائيي التكنولوجيا وأكثرهم
ً
أنحاء العالم .من خالل منصة تكنولوجية عالمية
راسخة وبنية دعم تحتية ومكاتب ،يتكون فريقنا
من أكثر من  22من رواد إدارة المبيعات عبر ست
قارات.

إذا احتجت إلى مساعدة في خدمة أو عملية
إصالح أو ضمان أو تحديات تقابلك في
الميدان ،سيعمل فريق دعم عمالء شركة
 Microdronesعلى حل مشكلتك على الفور.
ُصممت عمليات سير أعمال الدعم لدينا للحد

يتواجد محترفو المبيعات المخلصون هؤالء هنا
لتحقيق شيء واحد ،هو :مساعدتك على النجاح

في تنفيذ وتطوير أعمال أنظمة الطائرات دون
طيار المتكاملة الخاصة بك.
سيكون مدير مبيعات شركة  Microdronesهو
مصدرك الموثوق ،بداية من التدريبات على
ً
ووصول إلى الجيل
المبيعات والتدريب الفني
الرائد ،وخدمة ما بعد البيع ،وكل ما بينهما.
وسع نطاق فريقك وقدراته من خالل االندماج مع
ِّ
فريقنا!

جاهز للنجاح
مواقع ذكية لخدمتك.

رسخت شركة  Microdronesبصمة عالمية
بشكل استراتيجي لتوزيع المنتجات بكفاءة،
مع توفير الدعم الذي تحتاجه في السوق .إن
العالم شديد االتساع ،ولكن عندما تندمج داخل

شبكة توزيع شركة  ،Microdronesفأنت تتصل
بالمحترفين المؤهلين الذي يساعدونك بكفاءة
على بناء عملك المختص بأنظمة الطائرات دون
طيار المتكاملة.

صورة من الجهة اليسرى :تتكون شبكة
توزيعنا المستمرة في التوسع بسرعة من
مكاتب شرك  ،MICRODRONESومكاتب
الموزعين ،ومواقع مديري المبيعات.
تضمن هذه الشبكة الواسعة حل
المشكالت ودعمها بشكل فوري.

استثمارا في
بشريا بقدر كونه
استثمارا
يعتبر إجراء عملية مسح ناجحة قائمة على الطائرات دون طيار
ً
ًّ
ً
التكنولوجيا والمعدات .ينبغي عليك التأكد من قدرة موظفيك على التخطيط لرحلة جوية ،وقيادة الطائرة
بشكل آمن ،ومعالجة البيانات وتوصيلها إلى برنامج أو تطبيق العرض المرئي الذي تفضله .يساعدك
وسيبقيك على دراية بفرص التعلم التي تدعم سير أعمالك
فريق التدريب على التحليق إلى أعلى
ُ
الخاصة بالمسح أو اإلنشاء أو تطوير األراضي أو الهندسة.
جيدا لدعمك
سواء في الموقع أو على شبكة اإلنترنت ،فإن فريق تدريب شركة  Microdronesمجهز ً
واثقا في تشغيل نظامك ،وجمع البيانات بشكل فعال ،وجاهزً ا لجلب
ً
ودعم فريقك .سوف ترحل
البيانات آنفة الذكر إلى برنامج تطبيقك المفضل.

فريق
التدريب

برامج قوية
العالمي

نحن نساعدك على سرد قصتك

هل ستقدم أم ستشارك في حدث إقليمي؟
اعتمد على فريق مبيعات شركة Microdrones
الذي سيزودك باألدوات والتدريب والمواد ذات
األثر الكبير لمساعدتك على التميز في األحداث
الجغرافية المكانية المحلية واإلقليمية.

ً
ووصول إلى انفجارات البريد اإللكتروني
بدءا من حاالت االستخدام
ً
والمدونات وحلقات العمل الشبكية ،فإن فريق شركة Microdrones
دائما إلى عرض العمل الجيد الذي تقوم به أنت وعمالؤك بواسطة
يتطلع
ً
الطائرات دون طيار المتكاملة .عندما يقوم عمالؤك بعمل جيد في هذا
الميدان ،فلن يكون من الغريب أن نرسل فريق تصوير بالفيديو لتصوير
هذه التكنولوجيا الجديدة في أثناء استخدامها .هذا مكسب لنا ،ولموزعينا،
وللمستخدم النهائي كذلك .يأخذ الجميع مواد قوية ودامغة الستخدامها
في جهودهم التسويقية الخاصة بالمبيعات.

يعتبر التسويق قوة دافعة خلف أي من مساعي
التكنولوجيا الجديدة .انضم إلى شبكة شركة
 Microdronesلتنضم إلى فريق عالمي وقوة
محركة لإلمكانات التسويقية ،التي تتمحور حولك
وحول عملك.

األدب والمالبس والبضائع
بدءا من الكتالوجات المصممة بشكل جميل
ً
المتوافرة في ست لغات مختلفة (اإلنجليزية
واأللمانية والفرنسية واألسبانية والصينية
الشمالية والعربية) إلى مالبس شركة
 ،Microdronesوعناصر العروض الترويجية
والبضائع ،فسيعمل فريقنا معك لتزويدك بكل
وجها
ما تحتاج إليه إلنشاء فرص مبيعات جذابة
ً
لوجه.

التعزيز المناسب وأدوات اإلغالق تحويل
اهتمام العميل السلبي إلى مبيعات حقيقية.
بدءا من المشاركة في تطوير حلقات عمل شبكية
ً
ً
ووصول إلى صياغة عروض خاصة وخطط
جذابة
دفع سهلة ،يساعدك فريقنا من المحترفين في
المبيعات والتسويق على إبرام الصفقات.

مكتبة من المحتويات
كموزع لدى شركة  ،Microdronesلديك
الفيديوهات والصور ،وحاالت االستخدام،
دائما
والملفات الصوتية وغيرها .ونحن
ً
نشارك محتوانا مع الموزعين حتى يتسنى
لهم الترويج بسهولة لعملهم المتكامل
الخاص بالطائرات دون طيار ،دون الحاجة إلى
قضاء وقتهم واستنفاد مواردهم في تطوير
محتوى.

الجيل الجديد

المحلي العالمي الجيل الرائد
يؤدي موقعنا متعدد اللغات إلى زيادة
الطلب ويجذب االهتمام بست لغات
مختلفة :اإلنجليزية ،واأللمانية ،والفرنسية،
واألسبانية ،والصينية الشمالية ،والعربية.
يسعى فريق التسويق لدينا إلى المساعدة
على زيادة الطلب في المنطقة من خالل
التسويق عبر محركات البحث ،وإجراء حلقات
العمل الدراسية ،وتعزيز آفاق استخدام البريد
اإللكتروني .يسعد الموزعون الذين يعملون
معنا بالتعرف على الطرق المتاحة ،وعملية
تسليم المفتاح التي تساعد على دفع األدلة
ذات الصلة بمنتجاتنا إلى خطوط مبيعاتها.

دعم األحداث المحلية على المستوى

التزام جوهري
بالتحسن
المستمر
في شركة  ،Microdronesتم اختيار
ميدانيا .هذا
منتجاتنا وإثبات جودتها
ًّ
يعني أننا نطلب باستمرار تعليقات
العمالء ونستخدمها في تحسين
جزءا من نظام
أنظمتنا .يعتبر كل ذلك ً
على المستوى العالمي يربط األجهزة
والبرامج وسير األعمال والتدريب
معا.
والدعم ً

منتجات متكاملة بشكل كلي تساعد على حل
تحديات العالم الواقعي
واألكثر أهمية أنه عندما تعرض على عمالئك منتجات شركة  ،Microdronesفأنت تعرض
ً
ًّ
متكامل بشكل كلي يساعدهم على االبتكار ،والتميز عن منافسيهم ،والعمل
تكنولوجيا
حل
ًّ
بشكل أكثر سالمة وفاعلية ،وجمع المعلومات واستخدامها بطريقة أفضل.

المسح والبناء والهندسة وعلم رياضيات األرض .ستزداد عروضك وتفاعالتك مع هؤالء
العمالء مع نمو أعمالهم.

بدءا من التصوير المساحي الجوي غير المأهول إلى الليدار وخريطة شواغل المنطقة ،ستكون
ً
لديك الصالحية للوصول إلى مجموعة كاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات محترفي

النتائج (نقطة السحابة بوينت كالود)
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لنتائج التصوير المساحي

mdMAPPER

لنتائج خريطة شواغل المنطقة

mdTECTOR

ألعابا.
أدوات ،وليست
ً
حقيقيا يساعد على
نظاما
يدرك الموزعون األذكياء أن
ًّ
ً
زيادة البيع أكثر هو ما يجذب عمالءهم ويخلق فرص
مبيعات عمالقة.
هذا نظام عالي القيمة وصفقة ُمعدات ،وليس مجرد
طائرة دون طيار.

باإلضافة إلى البيع المبدئي ،يتمتع الموزعون الناجحون
بتدفقات إيرادات متكررة جديدة من مبيعات البرامج
والتدريب ،باإلضافة إلى البيع المترابط داخل تطبيقات
جديدة ومكملة من شركة  .Microdronesإن أنظمتنا قابلة
للتوسع والتحديث.

 مع،ابدأ اليوم
.MICRODRONES صندوق أدوات موزعي شركة
/https://www.microdrones-services.com/en/team/distributor-toolbox/login :سجل هنا إلنشاء حساب

