
طريقك إلى.. 

التحول
الرقمي



عمالء أكثر.. 
مبيعات أكبر..

عبر أنظمة »مـوور« التقنية، أوصل 
لشـريحة أكبـر مـن عمـالءك بكل 
سـهولة باسـتخدام نظام مسح 
البيـع  عمليـة  واجعـل  آر«  »الكيـو 
أعلـى  لمبيعـات  لتصـل  أسـهل 

وأكثـر اسـتمرارية.. 



اختلف عن.. 
ُمنافسيك!

تقنية متميزة، بتكلفة أقل
وعمليات تشغيلية أقل!

العناء  ووفر  التقنية  في  استثمر 
احصل  العمل،  فرق  متابعة  في 
من  سواء  مباشرة  طلباتك  على 

داخل مطعمك  ومن أي مكان!



حلول تقنية 
متكاملة...

نعمل على أن نأخذ دورنا في 
ريادة الجيل الثاني من التحول 

الرقمي للمطاعم، وذلك 
ألننا ندرك ازدياد حاجه قطاع 

المطاعم للتواجد الرقمي 
بشكل فّعال يؤثر على عمليات 

البيع داخل المطعم وخارجه.

عبر تقنية المنيو اإللكتروني من »موور«، 
يمكننا في خالل يوم واحد فقط، إنشاء 
المنيو الخاصة بمطعمك بشكل جذاب، 

تفاعلي ومرن الستقبال الطلبات الداخلية 
والخارجية!

لوحة 
واجهة التحكم 

المستخدم

واجهة 
المستخدم



مبيعات أكثر.. 
في وقت أقل!

اآلن.. انتهت طوابير انتظار 
الطلبات!

بتكاليـف رمزيـة، وبـدون الحاجـه 
إلـى عمالة..قـدم لزبائنـك تجربـة 
فريـدة وسـريعة للحصـول علـى 
تكلفـة  بأقـل  وذلـك  طلباتهـم 
لجميـع  بصريـً  مميـزة  صـور  عبـر 

وجباتـك!



٣٠ يومً.. تجربة 
مجانية..!

ابدأ بدون أي تكاليف، جرب 
منيو » موور« ثالثون يومًا .. 

مجانًا!
نحرص في »موور« على رضى 
المستخدمين والمستفيدين 

من الخدمات، اآلن يمكن 
تجربة خدماتنا بشكل مجاني 

واالستمتاع بتجربة فريدة 
ومتميزة.



أأمن.. أسهل.. 
وأسرع!

شارك المنيو الخاصة بك مع 
زبائنك عن بعد وقدم تجربة 
طلب سهلة ومميزة، وقدم 

لضيوفك تجربة أمنة ومميزة 
من خالل القائمة الخاصة 

بك والمرفق بها كل تفاصيل 
اطباقك والعروض الخاصة 

بمطعمك.

وّفر لعمالئك طريقة سهلة وسريعة 
للطلب، خالية من األخطاء أو التأخير، 

وقدم تجربة ال تنسى لعمالئك!

الطلب عن 
بعد

طلبات السفري

الطلب 
داخل الصالة



تواصل أفضل..
والء أكثر..

قم بزيادة الوالء وتسهيل 
التواصل مع زبائنك..

أصبح التواصل مع عمالءك أكثر 
سهولة عبر تطبيقات مثل » واتس 

آب«، مع تقنية »موور« سيكون أثر 
تواصلك السهل وتجاوبك الدائم 

مع عمالءك والًء مستمرًا من 
زبائنك لمطعمك وما يقدمه من 

وجبات مميزة!



عملك أسهل..
ابدأ اآلن..!

استقبل الدفع من خالل 
منصة دفع إلكترونية..

أربط الطلبات الخارجية مع 
الكاشير مباشرة..

قم بربط الطلبات مباشرة 
بخدمة التوصيل..



لنبدأ معً..
اآلن!..

بجانب المميزات التقنية التي 
نوفرها في منيو »موور« 

اإللكتروني، سنكون كإدارة 
مركزية داخلية مخصصة 

لمطعمك  بأدوات تسويقية 
فعالة تؤثر على مبيعاتك 

بشكل مباشر!

قم بتقليل جهد وتكلفة 
التشغيل عبر بتقديم 

تجربة مختلفة لزبائنك.

قم ببناء قائمة المنتجات 
الخاصة بعملك بسهولة 

لتحسين طرق العرض 
ورفع المبيعات.

حيث تعد اإلدارة المركزية للفروع 
ومتابعة جودة األداء وإدارة عملية 
التوصيل أحد أهم وسائل التوسع.

ابدأ البيع من قائمتك مباشرة 
عبر عرض جميع المنتجات 

بطرق مميزة وتفاعلية وسهلة 
الشراء.

المطاعم 
الكالسيكية

محالت ومصانع 
الحلويات والمخبوزات

مطاعم الوجبات
السريعة

قوائم منتجات 
األغذية الجاهزة

مع »موور« نعمل على توفير 
مجهود تشغيلي أقل عبر تقليل 

التكاليف لمطعمك مع توفير 
تجربة مميزة تضمن والء عمالئك 

من خالل تجربة مميزة!
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