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  اإللكتروني الجديد وخدمة دفع الفواتير عبر اإلنترنت موقعهاتطلق  قطر كوول

 شركات تبريد المناطق في المنطقة، إحدى أكبر ،«قطر كوول»سم إلتبريد المناطق، المعروفة أيضاً ب يةقطرالشركة ال أطلقت

اق أعمال الجديد في إطار توسيع نطالموقع اإللكتروني  إطالقوجاء وخدمة دفع الفواتير إلكترونياً.  جديدموقعها اإللكتروني ال

ات التبريد المتزايدة في البالد. تم تصميم الموقع اإللكتروني الجديد بشكل يعكس متطلبواحتياجات العمالء وخدمات الشركة لتلبية 

معلومات عن تبريد المناطق والشركة باإلضافة إلى توفير طريقة آمنة  يتضمن، وهوية قطر كوول ويخدم أهدافها وطموحاتها

 تمنح العمالء المزيد من المرونة والراحة في دفع الفواتير.الة وسهلة وفع  

ن األداء الوظيفي تحس   بما في ذلكيوفر الموقع اإللكتروني الجديد تصميم جديد وواضح للصفحة الرئيسية ومحتوى الصفحة، 

 .ثمحد  م وسهولة التصفح. ويعد تقديم خدمة دفع الفواتير عبر اإلنترنت واحدة من السمات الرئيسية للموقع اإللكتروني الوالتصمي

لجمع كبير  بجد  قطر كوول، " لقد عمل فريقنا  في)الرئيس التنفيذي باإلنابة(  رئيس الشؤون الماليةوعلق السيد أحمد شحادة، 

خدمات لكترونياً لعمالئنا. إننا نقدم لتقديم خدمة دفع الفواتير إ ونحن سعداء بالنتائج وخاصةً المدخالت من موظفينا وعمالئنا، 

نحن متطلباتهم عبر اإلنترنت.  تلبيةيحلو للبعض زيارة مكاتبنا يروق للبعض اآلخر وندرك أنه في حين لقاعدة عمالء متنوعة 

 الجديد الموقع اإللكتروني تدشينن وتلبية احتياجاتهم ونعتقد أن نود أن نفعل كل ما في وسعنا لخدمة عمالئنا بأفضل شكل ممك

 خدمة دفع الفواتير عبر اإلنترنت سيحقق ذلك."إدخال و

شهدت و .توفير الراحة للمستخدمين إلىدليل على سعي قطر كوول الحثيث  خيراستراتيجية الشركة تجاه خدمة العمالء تعد 

 الخصائصو أعلى مستويات الكفاءة تقديمكوول ب قطرسنوات الماضية نتيجةًّ اللتزام عمليات الشركة نمواً ثابتاً على مدى ال

قطر  . وقعتقنيات الصديقة للبيئة في المنطقةمما يؤكد ريادتها للتمنتجاتها وخدماتها ل الفع الة باإلضافة إلى التكلفةالصديقة للبيئة 

التي تبريد في جزيرة اللؤلؤة قطر حيث تملك وتشغل محطة تبريد المناطق المتكاملة  -مائة ألف طنلتقديم  عقوداً ؤخراً مكوول 

تبريد إلى  -طن ۰۰۰،١۳۰.  وتعد هذه المحطة أكبر محطة تبريد المناطق في العالم وتوفر من خاللها ٢۰١۰في عام  ُدش نت

 عند اكتمالها. مقيم في الجزيرة ٤٥،۰۰۰

 تجذبهمالعقارات الذين  مطوريمن اإليجابية ستجابة بهذه االالشركة  وتفخر ،هاخدمات علىة متزايد نتظارقائمة اقطر كوول  تشهد

 على االنترنتإعطاء الزوار وإلى تعزيز مكانة الشركة  الجديد للشركةاإللكتروني  الموقع ويهدفتبريد المناطق. لالعديدة  الفوائد

 .وسلسة رائعةتجربة 

الموقع اإللكتروني الجديد وخدمة الدفع عبر  ، ونعتقد أنتسهيل األمور وتبسيطها بقدر اإلمكان نمط الحياة السريعة اليوم يتطلب"

 اختتم أحمد شحادة. " الشركة مالءحياة ع كما سيسهليوفر قدراً كبيراً من الراحة سيقوم بنقل هذه الرسالة وساإلنترنت 

 


