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 شركاءھا OPPO ALGERIEالجزائرأوبو - بمناسبة شھر رمضان الفضیل، دعت 2021 ماي 05الجزائر العاصمة، 
 كانت المأدبة مناسبة لقاء متجّدد بین . بالجزائر العاصمةHyatt Regency Airportممیز بفندق اإلعالمیین إلفطار 

 فریق أوبو الجزائر وكبار الفاعلین في الحقل اإلعالمي ومشاركتھم االحتفال بھذا الشھر.

كما كانت السھرة فرصة إلحیاء الیوم العالمي لحریة الصحافة، ھذه المناسبة الدولیة التي أقّرتھا منظمة الیونسكو. یؤّكد ھذا 
 اإلحیاء مكانة اإلعالم في استراتیجیة أوبو الجزائر خاصة في مسار تعمیم فوائد التكنولوجیات الحدیثة على أوسع نطاق.

. فلسفة "التكنولوجیا في خدمة اإلنسانیة، واإلنسانیة في خدمة العالم" ھدف تشاركي یندرج ضمن استمراریة شعارھا "
 كّل یوم من أجل منح تجربة تكنولوجیة قریبة وإنسانیة تسمح ألكبر عدد ممكن من البشر من  OPPOتنخرط فیھا أوبو

 اكتشاف الحیاة وعیش تجارب فریدة في كّل حین.

 تكنولوجیات في قلب حیاة الجزائریات والجزائریین حیث أصبحت استخداماتھا متوافقة مع الحاجیات  OPPOطّورت أوبو
الیومیة. تجدید یسمح للمستخدم بالتقاط لحظات ھامة وتسھیل المبادالت أو البقاء على اتصال مع ذویھم خالل الفترة 

 ضعھا التي تنبیلةاالبتكارات الالوبائیة التي تفرض التباعد. تباعد تسعى أوبو لتخفیف وطأتھ والتقلیل من تأثیره من خالل 
لسماح لھم في وقت الشدة ھذا بالتواجد مًعا واالستمرار قصد ا ألكبر عدد ممكن من الناس وتتیحھامختبراتھا المتطورة 

 .والمضي قدًما

 بالمناسبة: "نعّبر عن فخرنا OPPO ALGERIE المدیر العام المساعد لشركة أوبو الجزائرمعمیرصّرح السّید محمد رضا 
وسعادتنا وتشّرفنا باستضافة شركائنا اإلعالمیین في ھذه الفترة الھامة من السنة وھي شھر رمضان. نسعى من خالل ھذه 

المناسبة إلى نشر قیم المشاركة والسخاء في محیطنا وفي الفضاء المحلي ولدى فرق أوبو الجزائر. قیم ھامة بالنسبة لنا 
أدرجناھا ضمن أسس شركتنا لنتمكن من الذھاب بعیدا بفضل طاقة وانخراط كّل شركائنا في ھذا المشروع الكبیر القائم 

 یین". الجزائرامواطنینكنولوجیا على أوسع نطاق لفائدة فوائد التعلى نشر 

 مع أكبر عدد OPPO ALGERIEھذه المأدبة لیست سوى نقطة انطالق مسار كامل من اللقاءات التي ستجمع أوبو الجزائر
ممكن من الفاعلین في المجال اإلعالمي لتسھیل االنتقال الرقمي للقطاع في الجزائر. 

للحصول على المزید من التفاصیل، یرجى االتصال بالسید: 

یاسین طھاري 

 kalimat@kalima-communication.comالبرید اإللكتروني: 

لمحة عن أوبو 

 بشكل متناسق بین الفن تجمع التي المنتجات موّجھة البتكار وھي ،2004 عام منذ رائدة عالمیة تكنولوجیة عالمة أوبو
 وقد .الذكي الربط عصر في المنافذ متعددة الذكیة لألجھزة بیئيّ  نظام إنشاء إلى وتھدف أوبو. المبتكرة والتكنولوجیا

التكنولوجیات الذكّیة والرائدة في مجال  من متنوعة مجموعة لتوفیر كمدخل الذكیة، بكل بساطة، الھواتف استخدمت أوبو
في مجال  استثماریة خطة وقامت بإطالق بلداً  40 أنشطة أوبو شملت ،2019سنة   وفي.والنظم والبرمجیات األجھزة
  .سنوات ثالث أمریكي وتمتّد على دوالر ملیار 7 والتطویر تبلغ قیمتھا البحث
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 كما .شینزن إلى فرانسیسكو سان من العالم، حول والتطویر للبحث مراكز وخمسة أبحاث معاھد ستة من أكثر تمتلك أوبو
للتقّدم  األساسیة التكنولوجیات تطویر التجاریة لھذه العالمة وھو ما سیتیح لندن، مقره للتصمیم دولیا مركزا أیضا افتتحت

. التكنولوجیا بعملّیة التصمیم من خالل االعتماد على


