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جدول

المحتويات

عرض العالمة التجارية

إطالق العالمة التجارية
مبادئنا

خدماتنا

عمالئنا والعالمات التجارية
والمنتجات

ميزتنا التنافسية
فريقنا

اتصل بنا



استراتيجية أفضل مع جودة

األعمال

منذ عام 2017
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أنشأنا وي فرست لتكون منصة واسعة ألنشطة تجارية

مختلفة ، ونهدف بشكل أساسي إىل سد فجوة الشركة
المصنعة والعمالء. بصفتنا الموزع الحصري لمختلف

العالمات التجارية المشهورة عالمًيا في سوق دول

الخليج ، فإننا نضمن دائًما أفضل جودة ومنتجات فريدة
وبأسعار معقولة لعمالئنا. كل من المخزون المستدام ،

البنية التحتية الواسعة والفريق المحترف والمتفاني هي
مواردنا اإلضافية لضمان توريد متواصل دون انقطاع

معلومات اساسية
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معلومات عنا

في مهمة لتوفير أقصى درجات
الراحة لكل أم وطفل

منذ بدايتنا في عام 2017 ، سرعان ما رسخنا مكانتنا كواحدة
من أكثر الشركات نجاحًا في عالم العناية باألطفال واألم ،
ونحن اآلن اسم مشهور في منطقة دول الخليج. لقد كان
الظهور كمصدر موثوق في تداول وتوزيع منتجات األطفال
ذات المستوى العالمي نتيجة خبرة ال مثيل لها. سيكون

توفير المنتجات من العالمات التجارية ذات السمعة الطيبة
، ضمان توافرها ، وتلبية طلبات العمالء هو تركيزنا
.األساسي حتى في ظروف السوق األكثر صعوبة
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دول المعامالت

اإلمارات العربية المتحدة الكويت عمان قطر المملكة العربية السعودية البحرين
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قصتنا

كيف بدأنا

حلم صديقان متحمسان وطموحان ببدء عمل تجاري مًعا وتحقق حلمهما في
عام 2017. ثقتهما بمستقبل ريادة األعمال قادتهما إىل اختيار اسم الشركة كـ

.""وي فرست
كانت طبقتنا متواضعة حًقا ولكن تصورنا للنجاح كان ثرًيا عندما ننظر إىل الوراء

في هذه المرحلة ، يمكننا أن نرى أننا أثبتنا أن قراراتنا كانت صحيحة. نجاحنا هو
نتيجة لقيم أعمالنا ، الخبرة ، العمل الجاد ، واالستخدام الفعال للموارد

والعالقات
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رؤيتنا مهمتنا

وي فرست" لديها رؤية واضحة"
لتكون "واحدة من أكثر شركات التوزيع
شهرة في منطقة الخليج". نحن نهدف
إىل تخفيف صعوبات األبوة واألمومة

خاصة لألمهات في مكانة األم والطفل

في دول الخليج. كل جهودنا تتركز فقط
عىل هذا الهدف الوحيد. نريد إحداث

ثورة وتنظيم قطاع منتجات رعاية األم
والطفل في الخليج العربي

نحن نعلم أنك تريدين فقط األفضل
لك ولطفلك. نحن نتفهمك ،

وبالتالي ، نحن ملتزمون بتزويدك
فقط بالمنتجات المثالية لك

ولطفلك واآلمنة بنسبة ٪100.

مهمتنا بسيطة. نحن "في مهمة
لتوفير أقصى درجات الراحة لكل أم
".وطفل

08



السوق المستهدف 2

أطفال

السوق المستهدف 1

اآلباء واألمهات

السوق
المستهدف
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نؤمن بأن الموارد والجهود الحقيقية تؤدي إىل النجاح. نحن نؤمن بوضع احتياجات ومتطلبات
عمالئنا أوالً. نحدد االستراتيجيات التي تخلق تجربة سعيدة لألم والطفل من خالل منتجاتنا.
نحن نؤمن بوضع استراتيجيات أفضل تؤدي إىل جودة األعمال. شجعتنا خبرتنا وأبحاثنا في

فهم احتياجات األم والطفل عىل تصميم أعمالنا لنصبح الحل من نقطة واحدة لكل احتياجات
األم المرضعة وطفلها. لطالما كنا نهدف وقد أصبحنا جسًرا بين العالمات التجارية العالمية
التي ، مثلنا ، تهتم باألطفال وتحسين حالة األم. لقد صممنا خدماتنا إلغالق الفجوة بين

الشركة المصنعة والعميل من خالل كوننا الحبل الذي يربط بينهما

تجربتنا
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بناء العالمة
التجارية وإطالقها

تحديد هوية
العميل

المستهدف

تسويق متنوع

ومبتكر

عملية اختيار
العالمة التجارية

شبكة توزيع
قوية

تقوية عالقة
عمل لعمل
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نستورد حلوال بكل بساطة

نحن متخصصون في استيراد الحلول
المناسبة والجودة لعمالئنا عبر السوق

الخليجية من خالل شبكاتنا العالمية
.القوية
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ضمان االمتثال للجودة حسب المتطلبات المحلية

1
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بصرف النظر عن ضمان الجودة من مختبرات االختبار

المشهورة ، فإننا نضمن جعل المطابقة وفًقا لمتطلبات و
.مطابقات السلطات المحلية
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األفضل في المرافق اللوجستية

نحن نضمن أفضل إدارة لسلسلة التخزين والتوريد من
خالل شركاء لوجستيين داخليين وذوي سمعة طيبة من

األطراف الثالثة بعناية فائقة واحتراف
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احصل عىل خدمة استثنائية"

"لتحقيق النمو
٢٠١٧

٦

٣٠

نستورد الحلول منذ عام

٢٠١٧

٦ ماركات استثنائية

٣٠ منتج مختلف
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سنوات من عدم المنافسة والثقة بالعمالء

في جميع أنحاء العالم
أفكار بسيطة وذكية

!اجعل األبوة أسهل وأكثر أناقة الرضاعة الطبيعية، حضانة األطفال

ومنتجات التنقل
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شغف بطريقة تفكير بوج

آمن، بسيط، عضوي أوالً وشفاف

ملتزمون بالتنمية المستدامة

حل واحد الحتياجات رعاية الطفل واألم

تبسيط األمومة و األبوة

قدمت بشكل أفضل. ُصنعت لتكون

أكثر أمانًا

عالم أخضر رقيق لألطفال

15احصل عىل األفضل لمن تحب



زجاجات الرضاعة

المضادة للمغص

اكسسوارات

الفطام

 ملحقات الرضاعة
 

أغطية الرضاعة
أوشحة الرضاعة

المرايل

وسائد الرضاعة
غيرها من الملحقات

منتجاتنا

أحواض االستحمام

أحواض االستحمام

فالتس مناشف

مقنعة

مدرب المرحاض

قبضة حوض

االستحمام

حفاضات قماش

قابلة إلعادة
االستخدام

حفاضات السباحة

بدالت السباحة

سروال التدريب
وسادة أنثوية قابلة
 إلعادة االستخدام

منتجات العناية

بالبشرة منتجات
االستحمام

الصابون والشامبو

حفاضات ومناديل

مجموعة متنوعة من
الخيارات

ضمان جودة
الصفقات الرائعة

خيارات الدفع

السهلة للعالمات
التجارية الموثوقة

ب . م ب . أ . ل ب م . أ ش . ب أ . ب . م
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نحن فخورون بشراكتنا مع كبار تجار"
التجزئة والمتاجر عبر اإلنترنت في دول
الخليج العربي من خالل عالقة قوية بين

".الشركات
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97%
المستخدمين والعمالء مسرورون

التقييمات
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المزايا التنافسية

٢. شبكة توزيع
قوية

١. نموذج عمل
مخصص

٤. تسويق متنوع
ومبتكر

٣. العالقات القائمة
عىل القيمة
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تعرف عىل
فريقنا األساسي

/ مؤسس
مدير تطوير العالمة التجارية

رئيس قسممؤسس / مدير عام

الحسابات
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شيبو سوريندران لينوي الخامس الكسندرخالد جمعة



ل بنا
ص
ات

+973 133 00 144

 شركة وي فيرست للتجارة
وحدة رقم 5 ، مبنى رقم 47
، مبنى جمعة ، طريق 378
، بلوك 304 ، المنامة
مملكة البحرين

info@wefirsttrading.com

www.wefirsttrading.com
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@WFT17

wefirst_bahrain


