
 

 

عبد اللطیف جمیل لإللكترونیات وأجهزة التكییف تطلق عالمتها التجاریة "رد سي"  
 رائعة وتجربة جدیدةلمسة ب

 
 ، الشركةأطلقتعبد اللطیف جمیل لإللكترونیات وأجهزة التكییف المحدودة :2017مارس،  28جدة، المملكة العربیة السعودیة، 

"رد سي" لبیع الجدیدة  عمیقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وتركیا، عالمتها التجاریةالجذور الالعمالقة ذات 
وأنظمة تكییف  األجهزة المنزلیةو اإللكترونیة الشخصیةائد لألجهزة ر السعودیال مزودالتصبح التي تسعى ألن اإللكترونیات بالتجزئة 

 الجودة. عالیةالهواء السكنیة والتجاریة 
 

مجموعة كبیرة من العالمات التجاریة الدولیة ذات الجودةالعالیة، مثل: لعمالئها لمسة جدیدة وتجربة رائعة من خالل"رد سي"وتضمن
 باإلضافة إلى حلول تجاریة مصممة ا،ر و كس، ودو ، ریم، میكار، إلكترولتوشیبا، شارب، بوش، وایت ویستینكهاوس، ویستینكهاوس

 الخاص في المملكة العربیة السعودیة. و مؤسسات القطاع العام  خصیصا لتلبیة احتیاجات
 

مارس  28في  http://www.redsea.comلتجارة اإللكترونیة هالوٕاطالق موقع "رد سيالرسمي لـ" فتتاحاالموعد  وتم تحدید
2017. 

 
تجربة جدیدة بلتمثل ، متجر لبیع اإللكترونیاتمجرد : "رد سي لیست "رد سي"لشركة عضو المنتدب وقال السید ب. فینكات ال
 إنالقیمة العادلة.  على أساسأسعار وبةعالیةدالشركة بتقدیم عالمات تجاریة فاخرة ذات جو  ستتمیزوقریبة وشخصیة، حیث 

لإللكترونیات  مزودارئیساتتمثل رؤیتنا بأْن نصبح و  .لدى عمالئنا والطمأنینة الثقةالمناسبةوالمریحة والممیزة تولد خدمات الشركة 
 ".ر سالسل متاجر أخرى لإللكترونیاتتوفتفي المملكة، وأْن نصل إلى المستهلكین في المناطق الریفیة، حیث ال 

 
من خالل شبكة  هاوخدمات هامنتجات "رد سي"تقدمس، ما بعد البیع لمرحلةةمتفوقسرع نموًا وخدماتوبمنصة تجارة إلكترونیة هي األ

 بالتجزئة. البیعمنتجات متجرًا لتتألف من عشرین 
 

 . "رد سي"وستمنح شركة عبد اللطیف جمیل لإللكترونیات وأجهزة التكییف كفالة للمنتجات التي تُباع في متاجر 
 

التي نقدمها عة یوالسر  الصیانةالمتمیزةخدمات مركز  بفضلعاما بعد عامنحن على ثقة بأن عمالؤنا سیعودون"وقال السید فینكات:  
 ".كز على البساطة، والسهولة، واالبتكار، والتطویر، والثقة، وضمان الجودةتتر  "رد سي"قیم  . إنلزبائنل

 
حل جمیع مشاكل  تضمنشاملةبمعرفة أفضل تدریبحاصلین على فریق مركز الخدمات من مهندسین وفنیین  یتمتعوأضاف: " 

 ".وفقًا ألعلى المعاییرو كانت  ة العمالءمهاأجهز 

http://www.redsea.com/


 

 

 
، الثالجات، المجمدات، أجهزة الحاسب اآلليأجهزة التلیفزیون، الشاشات المسطحة،  "رد سي"وتشمل مجموعة منتجات شركة 

الصحون، وحدات تكییف الهواء، طباخات الغاز، الطباخات الكهربائیة، وأفران المیكروویف،  غساالت ،المالبسمجففاتالغساالت، 
 من األجهزة األخرى.كبیرة ودفایات الزیت، ومنتجات االتصاالت، والهواتف المحمولة، والحواسیب اللوحیة، ومجموعة 

 من خالل شركة عبد اللطیف جمیل للتمویل. ثالث سنواتتصل إلىوتوفر شركة رد سي للعمالء میزة تقسیط مشتریاتهم لمدة 
 

لشركة  "، إحدى العالمات التجاریةرد سي"، تدعم شركة 2030الداعمین لرؤیة المملكة العربیة السعودیة  قوىباعتبارها أحد أو 
الجهود الحكومیة الرامیة إلى تشجیع المحافظة على المیاه والطاقة، وتعزیز  ،عبد اللطیف جمیل لإللكترونیات وأجهزة التكییف

 تطویروتوظیف.و توظیف المواطنین السعودیین من خالل تنفیذ برامج تدریب 
 

 "أنفرترأو" العاكستكنولوجیا"للحفاظ على البیئة ضمن أعلى المعاییر من خاللمنتجات مزودةبرد سي"شركة وتتجلى سیاسة 
كما أنَّ أجهزة غسیل الصحون والغساالت ، % من قیمة فواتیر الكهرباء70إلى صدیقة للبیئة التي توفر ما یصل ال الحدیثة

أغلب موظفي  سعودیونیشكالل، حیث المواطنین السعودیین فعاللتوظیفشركة ببرنامجالمن المیاه. كما تلتزم  قلیلةتستهلك كمیات 
 . "رد سي"

 
العالمات التجاریة  عددا من، 1981لكترونیات وأجهزة التكییف المحدودة، التي تأسست عام وتمثل شركة عبد اللطیف جمیل لإل

 متبادلة. تحمل منافع وشبكات تجاریة قویة طویلة األمد عمل عالقاتیتمتعبشریكًا قویًا ها المیة الرائدة، األمر الذي یجعلالع
 

 -انتهى -
 

 

800127999المجاني االتصال على الرقمأو  http://www.redsea.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة 
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