حصلت شركة تجارة المتخصصة في مجال تجارة األدوات المنزلية بالجملة من خالل التطبيق
اإللكتروني التي يقع مقرها في القاهرة على تمويل من أليكس أنجلز في جوله استثمارية
جديدة
نجحت “تجارة” ،الشركة الناشئة للتجارة اإللكترونية للبيع للتجار والجمله و مقرها القاهرة في جمع تمويل ثاني من قبل مستثمرين
.AlexAngels

 ،Teegara.comهو سوق اليكتروني للبيع للتجار والجملة ،المؤسسين هم أحمد الكيالي ونادر إبراهيم وانضم معهم الحقا
كمستثمر أحمد سمير

تقديم طرق توزيع جديدة للبائعين وطرق زيادة الهوامش والمداخيل للتجار الصغار من خالل إلغاء الوسطاء الثالث بين
المصانع والتجار ،باإلضافة إلى توفير
خطوط االئتمان والمساعدات المالية األخرى
 Teegara.com،يهدف إلى مساعدة صغار
التجارعلى تحقيق أقصى استفادة من
استخدام الخدمة .المجال الذي تستهدفه شركة
تجارة صعب ألنه يقع بين التجارة
اإللكترونية من ناحية والتجار والموزعين
التقليديين من ناحية أخرى  ،وال يتم تصنيفهم
على أنهم تجارة إلكترونية خالصة وال تجار تقليديون.

Teegara.comتهدف إلى أن تكون قادرة على ربط البائعين بالتجار مباشرة من خالل منصة الطلبات الرقمية الخاصة بهم علي
متجر أندرويد وأبل .من بين المزايا العديدة األخرى التي يتم تقديمها هي أن المصانع والبائعين يستخدمونها لزيادة مبيعاتها مع
خفض تكلفة المنتج عليهم من خالل تجاهل الوسطاء بين المصانع والتجار.

الخدمات العروض التي تقدمها شركة تجارة هي األسعار المباشرة وطرق الدفع المبتكرة وإجراءات الشحن واإلرجاع القابلة
للتثبيت ومجموعة كبيرة من المنتجات المنزلية والبالستيك وأدوات المطبخ والمنظفات والمكياج والمالبس الداخلية مباشرة من
المصانع إلى التجار.

أحمد كيالي  ،المؤسس والرئيس التنفيذيTeegara.comقال" :حصلت تجارة على جولة تمويل من أليكس أنجلز بمشاركة
مستثمرين من المملكة العربية السعودية ومصر واألردن .وسيتم االستفادة من هذه الجولة في خطتها التوسعية للشركة من خالل
إضافة المزيد من القطاعات إلى منصتها وتوظيف المزيد من المبيعات و باإلضافة إلى تعزيز قدراتها الفنية  ،حيث تستعد الشركة
لجولتها األولية من التمويل "البذور" خالل النصف الثاني من عام  2022مع رأس المال االستثماري من المنطقة ,والشركة حاليا
في مراحل نقاش مع عدة صناديق استثمارية.

أعرب المستثمر في  ، Alex Angelsرامي جمال عن سعادته الشديدة بالمشاركة في جولة االستثمار الجديدة لشركة
 Teegaraبعد مشاركتي في جولة االستثمار األولى العام الماضي .يأتي هذا انعكاسًا إليماني برؤية فريق المؤسسين
وتفانيهم والقيمة االجتماعية واالقتصادية الحقيقية التي تقدمها  Teegaraلعمالئها .أنا متفائل ج ًدا بشأن رؤية نمو كبير في
 Teegaraبعد هذه الجولة ودعوة المستثمرين الجريئين للبقاء على اطالع ومراقبة هذه الشركة الناشئة ".

