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من نحن؟.
أنشئت عالمة “MOOR” عبر فريق 

من المحترفين حول العالم، 
المتخصصون في الحلول البرمجية 
والرقمية لألعمال بمختلف أنواعها.

مع رؤية واضحة لتطوير الحلول 
الرقمية في مجال المطاعم 

والمطابخ االفتراضية والفنادق 
ومحالت البيع المختلفة، وذلك من 
أجل زيادة كفاءة عمليات المبيعات 

ورفع والء العمالء عبر تحسين 
مستوى الخدمات اإللكترونية عبر 

المنصات الرقمية المختلفة.

0%عمولة...
تكلفة فّعالة

تجربة مجانية
&
&



حلولنا الرقمية.

QR منيو العرض
المنيو الرقمية هي الخيار األمثل لتطوير 

وتحسين مستوى العمل وزيادة فرص 
نمو مبيعاته، وتقديم خدمة استثنائية 

لعمالءك!

قلل خطر اإلصابة بالفيروسات المنقولة 
عبر اللمس وحافظ على صحة عمالئك 

وموظفيك.

من خالل لوحة تحكم مرنة، قم 
بتحديث الصور واالسعار والعروض 

بضغطة زر وبدون أي تكاليف إضافية.

مصممة بطريقة جذابة وسهلة 
االستخدام، لتظهر لعمالئك بشكل 

معاصر، مميز ومختلف.

+ آمنة، بتكلفة أقل وبتحديثات أسهل!

+ سهلة التحديث والتطوير

+ تجربة فريدة



اعرض منتجاتك في كل مكان رقميًا 
وحدثها في ثوان، ومن أي مكان من 

خالل هاتفك المحمول واترك عناء 
تحديث المنيو المطبوعة لألبد، ووفر 

وقتك ومجهودك ومصروفاتك!

حدث قائمة أسعار 
ووجبات مطعمك 

في أي وقت، بسهولة 
وسرعة وفعالية..

+ انتهى عصر المنيو الورقية!

م في منيو 
ّ
تحك

مور من أي مكان 
بسهولة، وبدون 

عناء الطباعة!



حلولنا الرقمية.

الطلب عبر واتساب

مع “MOOR” يمكنك توفير نسبة العموالت التي 
تحصلها تطبيقات الطلبات والتي توفر خدمات 

الطلب عن بعد وتتقاضى ما يتراوح بين 20 إلى 
٣٠ بالمئة من قيمة الطلب مما يؤثر على أرباح 

مطعمك.
اآلن مع “MOOR” يمكن لعمالئك الطلب من 

مطعمك مباشرة حيث كل وجباتك، عروضك 
وهوية مطعمك الخاصة.

0%عمولة...

بغض النظر عن حجم الطلبات 
وعددها، يمكنك استقبال أي عدد من 

الطلبات بدون أي تكلفة مع نظام  
“MOOR”  إلدارة للطلبات.

بدون حدود..



قائمتك اإللكترونية 
متوفرة في كل مكان من 
خالل ضغطة زر، عبر كود 

“كيو آر” موحد..

+ قم بتحديد قيمة التوصيل 
+ قم بتحديد مناطق التوصيل 

+ قم بتعيين السائق للرحلة
+ الخدمة متوافقه مع خرائط جوجل

+ متوافقه مع وسائل التواصل االجتماعي
+ متوافقه مع شاشة عرض المطبخ

+ متوافقه مع الطابعات

نظام سهل اإلستخدام



حلولنا الرقمية.

الطلب داخل الصالة
قم بزيادة مبيعاتك وتنظيم التشغيل، و قم 

بزيادة الكفاءة وسرعة عمل النادلين.

+ ارفع مستوى رضا العمالء عن خدمة 
المطعم، ال مزيد من انتظار النادل.

+ سيكون النادلين على علم أكبر باألطباق 
المتاحة، وال مزيد من حفظ الطلبات 

الشفهي.

+ ال حاجة لتحميل التطبيق، والخدمة تعمل 
بفاعلية على أي جوال إلكتروني.

+ قم بتوفير مدفوعات الطباعة وقم 
بتحديث القائمة بكل سهولة.

0%عمولة...
تكلفة فّعالة

تجربة مجانية
&
&
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استخدام نظام الطلبات المستقل 
يزيد من معدل الطلبات بنسبة %30 

في الشهور الثالث األوائل مما ينعكس 
على حجم المبيعات.

زيادة في الطلبات والمبيعات

قم بإضافة، حذف أو تعديل كل 
منتجاتك وشاركها عبر منصات 

التواصل االجتماعي بكل سهولة.

إدارة قائمة الطعام

المميزات.

لماذا تعد حلول “موور” 
األفضل لزيادة مبيعاتك؟



المميزات.

لماذا تعد حلول “موور” 
األفضل لزيادة مبيعاتك؟
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بسهولة، يمكنك تعديل كل مكونات 
واجهات المستخدم بكل سهولة 

)الشعار،األلوان، الصور،...(.

تصميم يتناسب مع الهوية

بواجهة مستخدم مرنة، التحديثات  
لحظية الظهور وال تحتاج ألي تدريب 

قبل االستخدام.

سهولة االستخدام



المميزات.

لماذا تعد حلول “موور” 
األفضل لزيادة مبيعاتك؟

moor.ai

قم ببث عروضك الخاصة وعرض أفضل األطباق 
واألكثر مبيعًا من خالل واجهات المستخدم 

المربوطة مع وسائل التواصل االجتماعي وقم 
بزيادة الوالء بدون أي مجهود.

إدارة الحمالت 

انتشر في اسواق جديدة وقم بزيادة 
مبيعاتك من خالل لغات العرض 
.”MOOR“ المختلفة التي توفرها

لغات متعددة



المميزات.

لماذا تعد حلول “موور” 
األفضل لزيادة مبيعاتك؟
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استقبل الطلبات أونالين وحولها 
مباشرة لشاشة عرض المطبخ وقم 

بأتمتة العملية التشغيلية بالكامل.

نظام إدارة الطلبات

قم بإضافة السائقين الخاصين بك 
للنظام وقم بتعيين المهام لهم 

واحصل على تقارير شاملة بأنشطتهم، 
كما توفر “MOOR” الربط مع شركات 

التوصيل المختلفة.

نظام إدارة التوصيل



المميزات.

لماذا تعد حلول “موور” 
األفضل لزيادة مبيعاتك؟
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احصل على تاريخ شراء كل عميل وحلل 
سلوك عمالئك ألفضل استهداف عبر 

التسويق اإللكتروني.

قاعدة بيانات العمالء

تستطيع االن من خالل “MOOR”مشاركة 
عمالئك كل جديد من خالل البريد اإللكتروني 

والرسائل النصية.

والء ورضا العمالء



المميزات.

لماذا تعد حلول “موور” 
األفضل لزيادة مبيعاتك؟
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 QR Code يمكن األن عرض المنيو من خالل ماسح
كما ايضا يمكن لعمالئك الوصول إليها من خالل 
موقعك اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي 

بضغطة زر.

المنيو اإللكتروني

تستطيع االن يمكنك اآلن طباعة المنيو 
 ”MOOR“  المحدثة الخاصة بك من خالل نظام

من أجل العرض. 

والء ورضا العمالء
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تركيا

مصر

الخليج العربي

info.eg@moor.ai
+20 111 482 8759

info.gulf@moor.ai
+965 665 50627

info.tr@moor.ai
+90 530 100 10 81


