
Huawei(ھواويمنالحمایةخدمة Care: (الزبناء…خدمةلمقاربةأخرىطریقة

عند الرغبة في اقتناء أي جھاز إلكتروني، ھل یمكن االكتفاء بالمواصفات التقنیة كمعیار وحید لالختیار؟ رغم
األھمیة التي تكتسیھا المواصفات التقنیة لكل جھاز إلكتروني من حیث وقعھا على تجربة المستخدم، إال أنھا

لیست المعیار األساسي الوحید المھم. فألسباب بدیھیة، أصبح  العمالء یھتمون بشكل متزاید، في السنوات
األخیرة، بخدمة بعد البیع. وبالتالي، ومن أجل التمیز في إطار سوق شدیدة التنافسیة، صارت العدید من العالمات

تولي اھتماما متزایدا لتتویج ھذه الخدمة، نظرا لكون تجربة بعد البیع أصبحت تكتسي طابع األولویة بالنسبة
للزبون.

شركةتُْصِدُرھاوالتي،2021سنةخاللالعالمفيالتجاریةالعالماتأفضللترتیب"براندز"قائمةفي
على %29بنسبةارتفعتالعالمةقیمةأنمبرزاالترتیب،صدارةفيأخرىمرةھواوياسمجاء"كانتار"،

أساس سنوي.
فما ھو السر یا ترى في كون ھواوي تنجح دائما في االستحواذ على المراتب األولى في التصنیفات الدولیة
للعالمات؟ فزیادة عن  كونھا تجھز ُمْنتَجاتھا بالتكنولوجیا األكثر تقدما وطالئعیة، جعلت ھواوي من خدمة
العمالء، وعلى رأسھا خدمة بعد البیع، أحد فرسان المعركة األساسیین في المنافسة على األسواق الدولیة.

وبھذا الصدد، فإن ھواوي ال تدخر جھدا من أجل تحسین خدمتھا المقدمة للعمالء. كما اشتھرت العالمة بكونھا
Huawei(ھواويمنالحمایةخدمةعبرالجودةعالیةخدماتتسدي Care.(

ما یترقبھ العمالء ھو أن تتم االستجابة إلى احتیاجاتھم وأن تكون العالمة متمحورة بشكل كامل حول حاجیاتھم.
HUAWEIتمنحالسببلھذا Careالخدمةھذهكونإلىباإلضافةوھذاجدا،عالمستوىمنجودةضمانة

تساعد زبناء ھواوي على تمدید أمد عیش مقتنیاتھم من منتوجات العالمة. والخبر الرائع، ھو أن خدمة  الحمایة
ھواوي كیر قد أصبحت اآلن متوفرة في المغرب. ونتیجة لتوفیر مثل ھذه الخدمة، أصبح بإمكان الزبناء

المغاربة، الذین یقتنون منتجات ھواوي عبر قنوات البیع المعتمدة، االستفادة من ضمانة ال  تشوبھا شائبة بالنسبة
ألجھزتھم ھواوي.

فبفضل خدمة ھواوي كیر، ذات القیمة المضافة العالیة، سیتمكن مستخدمو أجھزة ھواوي أیضا من اقتصاد ما
ینفقونھ من مال في اإلصالحات (وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه اإلصالحات تكون في بعض األحیان مجانیة !)، مع

التأكد من أن جمیع األجزاء والقطع المستعملة في إصالح الجھاز ستكون أصلیة، وأن الجودة مضمونة لزبناء
العالمة. إضافة إلى ذلك فإن التقنیین الذین یشرفون على إصالح ھذه األجھزة معتمدون حاصلون على شھادات

من مركز ھواوي لخدمة العمالء.
َدة :كیرھواويضمانة HUAWEI«یریحلألجھزة،الممنوحةالضمانةتمدیدخاللمنالُمَمدَّ

Care-Extended«الباھظة.الصیانةتكالیفلتحملالتعرضإمكانیةعنالناتجالھَمِّمنالعالمةزبناء
یعرف الزبناء المعتادون على منتجات ھواوي أن العالمة كانت قد اقترحت العدید من الخدمات األخرى عالیة

الجودة قبل إطالق ھواوي كیر، مثل استبدال زجاجة شاشة األجھزة اللوحیة والھواتف الذكیة (یتم استبدال الشاشة
استبدال،2021نوفمبرمنابتداءاقتراح،سیتمالسیاق،نفسوفيیوم).30ضمانمعمرتفعةتكالیفبدون

یبلغبتخفیضمتاحةھواويتخزینقدراتترقیةستكونفیمادرھما،99منانطالقاھواويمنتجاتبطاریات
80.%

على مر السنین، نجحت ھواوي في إرساء أسس عالقة وثیقة مع عمالئھا. وأخیرا وجدت فلسفة خدمة العمالء
التي اتبعتھا ھواوي منذ زمن بعید تجسیدھا في ھواوي كیر، مع إرساء عالقة مفیدة للجمیع بین العالمة والزبناء.



فبعدما كانت ھواوي من قبل تركز بشكل أكبر على إصالح األضرار بعد حصولھا، أصبحت العالمة الیوم تركز
على الصیانة الوقائیة. وإذا كانت ھواوي لم تتوقف أبدا عن النمو والتطور، فكذلك كان الشأن بالنسبة اللتزامھا

بأن توفر وباستمرار خدمة عمالء دافئة وعالیة الجودة.
* المعلومات الواردة ھنا قابلة للتغییر والتعدیل حسب الموقع اإللكتروني الرسمي أو أنشطة مركز ھواوي لخدمة

الزبناء.
https://consumer.huawei.com/ma/supportالتالي:الموقعبزیارةتفضلواالمعلومات،منللمزید

0800006000التالي:الرقمعلىھواويعمالءخدمةمصلحةمعتواصلواأو

https://consumer.huawei.com/ma/support/

