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 ألفا تفتتح متجرها الجديد في بكفيا
  

إفتتحت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم لإلتصاالت، متجرها  :2019كانون األول  19 لبنان في –بيروت 

لتعزيز حضورها في كل  2018الشركة في  الثالث عشر في لبنان في بكفيا ضمن خطة التوسعة التي بدأتها

. وحضر معالي وزير flagship conceptالمناطق ومواكبة التطور التكنولوجي في كل متاجرها ضمن الـ

اإلتصاالت جمال الجراح ورئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك ورئيسة 

 نطقة.بلدية بكفيا نيكول الجميل وفاعليات من الم

 الحايك

بداية، قال الحايك: "هذا الفرع في بكفيا هو فرعنا الجديد السادس. سابقا كان الفرع األقرب الى أهالي المتن 

متجرنا الرئيسي في مقر ألفا في الدكوانة وقبل ذلك في فرن الشباك. من هنا، تأتي أهمية هذه الخطوة، 

بالتحديد هو األول  شتركين واإليرادات. وقضاء المتن لنا من حيث عدد الم  فمحافظة جبل لبنان هي األولى

بالمئة من اإليرادات مصدرها هذه  12بالمئة من مشتركينا وأكثر من  10في هذا اإلطار إذ يضم حوالي 

 المنطقة". صحيح أن وجودنا تأخر في هذا القضاء، لكن أن نصل متأخرين خير من أال نصل".

زائر شهريا من خالل فريق عمل مؤلف من خمسة  1500يخدم حوالى ولفت الحايك إلى أّن هذا الفرع " س

من ساحله حتى أعاليه، وصوال إلى صنين". ولفت إلى "أن توسعنا ال  كل المتن  أشخاص، وهو يغطي 

محطة في هذا القضاء حاليا سيضاف  90يقتصر على متاجر ألفا فقط بل يشمل الشبكة الخلوية أيضا، فلدينا 

 500ومستمرون فيه لنضيف  2018رى وذلك ضمن مشروع التوسعة الذي بدأناه أوائل محطة أخ 20إليها 

محطة في كل لبنان". وأشار إلى "أنه ستكون لقضاء المتن حصة كبيرة من الجيل الخامس الذي اختبرناه 

يتطلعون الى اختبار كل ما   heavy usersإذ يوجد في هذا القضاء 2019وسنطلقه تجاريا في  2018في 

  جديد في عالم التكنولوجيا". هو

وختم: "سنستمر في تحقيق خطة التوسعة التي وضعناها بمباركة ودعم الوزير الجراح، وسنفتتح قريبا 

 فروعا أخرى لمتاجر ألفا في جبيل وسوليدير وغيرها من المناطق".

 الجراح

شركة ألفا بدعم من الوزارة من جهته، شدّد الوزير الجراح على أهمية اإلستراتيجية الجديدة المتبعة من 

والتي تقوم على تواصل المباشر مع المواطن. وقال إن هذه الخطوة ستشمل معظم المناطق بحسب عدد 

وتحقيق حالة من الترابط بين الزبائن والشركة، وهناك حاجة  أفضل  تحقيقاً لخدمة  المشتركين أو المردود

تي تقدمها شركة ألفا. وأثنى على جدية فريق عمل ألفا في لذلك نظراً للعروض الكثيرة المتوفرة للمواطن ال

من خالل تطوير   startupsالتعامل مع المشتركين وعلى ضرورة دعم ألفا والوزارة الشركات الناشئة الـ

االقتصاد والنهوض بالبلد. وفي الختام شكر الجراح الحايك عل الدقة في التنفيذ وفي العمل على ما يصب 

  في مصلحة البلد.
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