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نظام كونيكشن الجديد ! 
نظام كونيكشن هو أول وسيلة من نوعها للتواصل مع الحفاظ على خصوصية رقم الجوال

 حيث يمكنك الآن إرسال واستقبال الرسائل عبر رقم كونيكشن دون الحاجة للإفصاح عن رقم الجوال !

احصل فوراً على رقم كونيكشن خاص بك ! 

للحصول على رقم كونيكشن خاص بك

أرسل كلمة : اشتراك 
من جوالك إلى رقم نظام كونيكشن : 77000 90 055
لإرسال رسالة إلى اي شخص آخر عبر معرفة رقم الكونيكشن الخاص به :
 * أنشئ رسالة جديدة في جوالك 
* اكتب رقم الكونيكشن الخاص بالشخص المطلوب
* اترك مسافة ثم اكتب رسالتك ، مثال / ( 555 الرسالة ) 
* أرسل الرسالة على 77000 90 055 

    

الاستخدامات المحتملة لرقم كونيكشن 

بما أن رقم كونيكشن هو وسيلة مبتكرة تساعدك على استقبال الرسائل على جوالك أو حسابك
 في موقع كونيكشن دون الحاجة للإفصاح عن رقم جوالك ، فإن آفاق الاستخدام 
غير محدودة حيث يمكنك وضع رقم كونيكشن الخاص بك في أي مكان
 ترغب من خلاله إيجاد قناة للتواصل بينك وبين الأشخاص الذين قد يشاركونك اهتماماتك

 أو يرغبون في توصيل آرائهم ورسائلهم إليك ،



&#9679;  / الماسنجر 

يمكنك عبر وضع رقم الكونيكشن الخاص بك بجانب اسمك في الماسنجر توفير وسيلة للوصول 
إليك أينما كنت حيث يمكن لأي شخص مضاف على قائمتك أن يقوم بطلبك للحضور

 في حال عدم تواجدك على الانترنت !





&#9679;  / أضافه الرساله بالكونيكشن !






&#9679;  / ضع رقم كونيكشن على سيارتك !

كيفك يمكن لأي شخص أن يرسل لك رسالة وأنت تقود سيارتك ؟
 ربما أراد ان يستفسر عن مدى رغبتك في بيع السيارة ! او أعجبته لوحة سيارتك
 أو شكلها ! أو ربما حتى قمت بالوقوف بشكل خاطئ في أحد المواقف ورغب أحدهم في استدعائك !

بإمكانك الاستفادة من قدرات التواصل الهائلة التي يوفرها نظام كونيكشن 
عبر وضع رقم الكونيكشن الخاص بك على سيارتك حيث 
يمكنك وضع الرقم بجانب الشعار أو وضعه بعد كتابة رقم كونيكشن أو الحروف الأولى منها حسب رغبتك .





&#9679;  / ضع رقم كونيكشن على مطبوعاتك وكتبك 

ربما تنتشر قصائدك وكتاباتك الأدبية في كل مكان ولكن يصعب على 
القراء التواصل معك بشكل مباشر كما يصعب عليك معرفة آراءهم وتعليقاتهم بغض النظر عن تاريخ
 النشر أو المكان الذي تصل إليه مطبوعاتك !
قم بوضع رقم الكونيكشن الخاص بك في كافة القصائد التي تقوم بنشرها
 سواءً كانت مطبوعة أو الكترونية كي تضمن وجود قناة اتصال مباشرة ودائمة تتيح لك 

الاطلاع أولاً بأول على كل ما يقوله القراء عنك وعن قصائدك 



&#9679;  / ضع رقم كونيكشن في تواقيعك في المنتديات 

اكتب موضوعك في أي منتدي .. ضع رقم الكونيكشن في توقيعك ..
 ثم انتظر وصول تعليقات ورآراء القراء على جوالك مباشرة أينما كنت !
يمكنك أيضاً التحكم في خواص النظام عبر حسابك في موقع كونيكشن 
بحيث لا تصل الرسائل إلى جوالك بحيث يمكنك الاطلاع عليها عبر الموقع مما يسهل

 عليك متابعة كافة الردود وفرزها وترتيبها كما يسهل على قراء مواضيعك التواصل معك بشكل سريع .





&#9679; / تواصل مع الكتاب والصحفيين عبر رقم كونيكشن 

لأول مرة يمكنك إرسال تعليقك على أي مقال صحفي وأنت تشرب قهوتك 
أثناء قراءة جريدتك المفضلة !
يتيح نظام كونيكشن للصحفيين وسيلة فعالة للتواصل مع قراء مقالاتهم بحيث تغنيهم 
عن وضع البريد الالكتروني الذي لا تتعدى نسبة استخدامه 8% من سكان المملكة في
 حين تصل نسبة مستخدمي الجوال إلى 45% مما يعني أن نسبة أكثر سوف تتمكن من
 التعليق وإرسال الملاحظات مباشرة إلى كاتب المقال بحيث يمكنه الاطلاع على الرسائل 

الواردة عبر جواله أو عبر حسابه في موقع كونيكشن .
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