طلب إرسال المستندات والمرفقات التي يتوجب وضعها بصفحتكم بتطبيق
Request to send documents and attachments that must be placed on your page in the application

بحمد هللا وتوفيق منه فقد نلنا رضى عمالئنا بالنسخة التجريبية
لتطبيق هال وبإذن هللا سوف نباشر تنزيل التطبيق على أب
ستور في منتصف شهر يونيو عليه يرجى تزويدنا بالمعطيات
التي يتطلب منكم وضعها في صفحتكم حسب األيقونات
المتوفرة في صفحة التطبيق الخاصة بكم وعليه يرجى إرسال
 والبريد اإللكتروني77631377 المستندات عبر الواتساب
: والمعطيات المطلوبة هيinfo@halaisms.com

With the grace of God and his success, we have obtained
the satisfaction of our customers with the trial version of
the Hala application and, God willing, we will start
downloading the application on the App Store in mid-June.
Please provide us with the information that you are
required to put on your page according to the icons
available on your application page. Therefore, please send
the documents via WhatsApp 77631377 The email is
info@halaisms.com and the required information are:

– إسم الشركة وشعارها
 الخاصة بكم حتى يتم ربطها بصفحتكم5 حسابات التواصل
Company Name & Logo

5 your contact accounts to be linked to your page

وصالت الفيديوهات أو فيديو واحد حتى يتم رفعها بالمكان المخصص
Video links or a single video to be uploaded in the specified location

2021 الفعاليات التي سوف تشاركون بها خالل عام من شهر يونيو
The events that you will participate in during the year of June 2021.

 مع الخصم المقدمPDF جدول بالمنتجات باللغتين وقيمة األسعار بصيغة
من قبلكم الخاص بالعمالء فقط
Table of products in two languages and price value in PDF format with
the discount provided by you for customers only

Company license & documents. / مستندات ورخصة بالشركة
Company website / الويب سايت الخاص بالشركة
 فقط صور التي يتم عرضها فقط10 الصور التي ترغبون في رفعها و
The pictures you want to upload are only 10 pictures that are displayed

Location أرقام الهواتف لإلتصال والبريد اإللكتروني ومقر الفرع
Telephone numbers for contact, e-mail, and the branch's location
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. رقم الواتساب وأرقام اإلتصال عبر اإلنترنت-10

WhatsApp number and internet contact numbers.

مريم حسن
مسؤولة اإلدارة والدعم الفني
77631377 :الهاتف
مر

