
                                                                                               

 

  ثورة في سوق الدفع المسبق ستحدثأورنج تطلق عروضا 

دائم اإلنصات الحتياجات السوق، تسهر أورنج على اقتراح أفضل تجربة لزبنائها من خالل طرح  اتصاالت بصفتها مشغل

 .بسيطة وسخية ترافقهم في حياتهم اليومية وتالئم استعماالتهمعروض 

وإدراًكا منها لتوقعات زبنائها الذين يرغبون في استهالك رصيدهم بسهولة واالستفادة من العروض الترويجية عندما يرغبون ، صممت 

 .طلبات زبنائهال ة  غير مسبوقة في سوق الدفع المسبق تلبيأورنج عروًضا جديدة 

دراهم  5من  ء  ابتدا 5*أول مشغل اتصاالت يطلق تعبئة ، تعمل أورنج على إحداث ثورة في السوق من خالل كونها اليوم 

 على األقل. صالحة لمدة أسبوع

على  .إجراء مكالمات نحو الشبكة الوطنية والدولية واالتصال باالنترنت بكل راحة طيلة األسبوع تيحوهو عرض سخي ي  

ميجابايت من االتصال باإلنترنت ، صالحة  500درهم فقط ، سيتمكن زبناء أورنج من االستفادة من  5سبيل المثال ، مقابل 

 دراهم فقط. 5دقيقة صالحة أيًضا لمدة أسبوع ودائًما مقابل  30لمدة أسبوع . يمكنهم أيًضا االستفادة من 

 .عالوة على ذلك، لن ينتظر المغاربة بعد اليوم فترة التخفيض لالستفادة من عرض التعبئة المفضل لديهم

مرات  10حيث سيتضاعف رصيد التعبئة  ،األكثر سخاء  في السوق  تطلق أورنج عرض التعبئة الدائمإذ من اآلن فصاعدا   

ذلك، وباعتبارها مشغل اتصاالت واعٍ باالستعماالت الجديدة  إضافة إلى. أشهر 3بشكل دائم مع اإلبقاء على صالحيته لمدة 

على سبيل المثال ، إذا . مرات بشكل دائم 10للمغاربة، أورنج تضيف إلى عرضها رصيد انترنت مجاني يتضاعف بدوره 

صيد ميجابايت من الر 50درهماً مصحوبًا ب 50دراهم ، سيحصل زبناء أورنج على رصيد قدره  5تمت تعبئة رصيدكم ب

 اإلنترنت. 

كل المغاربة، تقترح ل أفضل ما في العالم الرقميإتاحة ووفاء  منها لسمعتها كمشغل اتصاالت سخي وحريص على هذا 

التعبئة الدائم  دراهم، وعرض   5أورنج اليوم على كل زبناء الدفع المسبق أطول عرض من حيث مدة الصالحية ابتداء  من 

 .األكثر سخاء  في السوق

 سواء لمكالماتهم أو االتصال باإلنترنت . ،راحةبكل  رصيدهم المسبق الدفعالمغاربة من  ، سيستفيدفصاعدا   من اآلن

 www.orange.maالكتشاف تفاصيل العروض المقترحة يمكنكم الذهاب إلى الموقع 

 لالتصال:

 وطالبحدو بأنيس      كوثر ن

Kawtar.nafid@orange.com    anishadou.boutaleb@orange.com 
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