خبر صحافي

اعالن منصة  One Click Delivery Servicesللمراحل االخيرة من الخدمات
اللوجستية عن جولة استثمارية بقيادة MEVP
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 12 ،ديسمبر  :2017قامت شركة Middle East Venture Partners
) (MEVPباستثمار غير معلن في الشركة الناشئة (1click2deliver.com) One Click Delivery Services
لخدمات التوصيل ،والتي تتخذ من دبي مق اًر لها وتركز على المراحل األخيرة من الخدمات اللوجستية عبر توفير
خدمات توصيل سريعة وسلسلة من الشركات المحلية إلى منازل العمالء.
وعملت شركة  One Clickعلى تطوير منصة تقنية للربط بين السائقين ونقاط البيع ومراكز اتصال الشركات التي
تحتاج إلى خدمات التوصيل عند الطلب .وتدعم هذه المنصة الشركات في مجاالت متعددة تشمل توصيل الطعام
والمالبس والتجارة اإللكترونية والبقالة ومختلف الطلبيات ،عبر توفير خدمة توصيل اقتصادية متاحة عند الطلب
للمرحلة األخيرة من التوصيل بعيداً عن التعقيدات والكفاءة المحدودة إلدارة أساطيل كبيرة من المركبات .وتمتاز
عملية التوصيل باعتمادها كلياً على التقنيات الحديثة ،مع نظام إداري يتضمن حلول تحديد الموقع الجغرافي GPS
واختيار الطريق األسرع وإرسال التنبيهات األوتوماتيكية للعمالء.
بهذه المناسبة قال حسن حلس ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " :One Clickأنا فخور للغاية بما حققناه
من نجاحات وبما تقدمه شركتنا من خدمات لوجستية متميز لمراحل التوصيل األخيرة من خالل منظومة عمل تعتمد
أحدث التقنيات وتربط بين الشركات والسائقين على منصة سحابية تضمن أعلى مستويات الكفاءة في العمليات".
وتدير  One Clickأسطوالً متنامياً من المركبات وقامت حتى اليوم بتوصيل أكثر من مليون طلبية .وتواصل
الشركة نموها السريع ودعمها لقطاع الخدمات حسب الطلب مع تحقيقها لنمو شهري بنحو  36بالمئة ،مما دفع
بمؤسسيها إلى وضع خطط طموحها لتوسعة نطاق عمليات  One Clickفي مدن أخرى بمنطقة الخليج.
وقال د .وليد منيمنة ،الشريك المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة " :One Clickيشهد قطاع التجارة
اإللكترونية نمواً كبي اًر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،وتعمل الشركة على تعزيز خدمات التوصيل في
سوق التجارة اإللكترونية عبر توفير خدمات شاملة ومتكاملة للعمالء".
ومن جانبه قال وليد منصور ،الرئيس التنفيذي لالستثمار في شركة " :MEVPيسعدنا أن نرى مدى النجاح الذي
يحققه فريق عمل  One Clickوإنجازاته الكبيرة خالل فترة زمنية قصيرة .وبرأينا ،فإن خدمات المرحلة األخيرة
للتوصيل المباشر تتطلب االعتماد على أفضل التقنيات وأعلى معايير التميز في العمليات التشغيليةهذا .ما يميز
المنهج الذي تتبعه  One Clickويساهم بدور ايجابي في تطوير أداء هذا القطاع الحيوي".
يذكر أن شركة  One Clickستوظف رأس المال الجديد لتسريع خططها التنموية وتعزيز فريق عملها ومواصلة
تطوير حلولها التقنية.
-انتهى-

معلومات للمحررين
حول :(MEVP) MIDDLE EAST VENTURE PARTNERS
تعد  (MEVP) MIDDLE EAST VENTURE PARTNERSواحدة من أكبر الشركات المختصة باستثمارات رأس المال المخاطر في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتدير  MEVPحالياً أربعة صناديق إقليمية لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
مع أصول مدارة بقيمة تتجاوز  200مليون دوالر واستثمارات مشتركة تصل قيمتها إلى  100مليون دوالر .وحتى تاريخه ،استثمر فريق
 ،MEVPالذي يضم  23خبي اًر استثمارياً مختصاً ،في أكثر من  40شركة ضمن محفظة  MEVPعبر جميع أنحاء المنطقة.
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