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النشرة التاسعة والعشرون | سبتمبر ٢٠٢١ 

منصة رائدة في تقديم الخدمات الصحية من خالل توظيف التقنية الحديثة 
والذكاء االصطناعي لتقديم الخدمات الصحية و تشمل العيادات االفتراضية, 

الرعاية المنزلية, و خدمات حجز المواعيد الحضورية. تهدف المنصة إلى تسهيل 
الوصول للخدمات الصحية , رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية, و تعزيز نمط 

الحياة الصحي

لينكرز تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء لتعزيز قوة المحالت 
التجارية في جذب العمالء وزيادة المبيعات

اي سبالي منصة إلكترونية مختصة بربط الموردين الرئيسيين بقطاع "الهوريكا" 
(المطاعم والكوفي و الفنادق) تحل مشكلة تعدد الموردين واختالف اسعارهم 

وتعدد منتجاتهم ,تستهدف أي سبالي الفئة المتوسطة والصغيرة بمجال 
الهوريكا الذي يشكل أكثر من 73% من القطاع 

شركة رفرف توفر حلول تقنية تسعى إلى رفع مستوى وجودة تجارة قطع الغيار 
في المملكة والمنطقة، انطالقًا من إمكانياتها في إدارة ومعالجة البيانات 

 .(B2B) والشركات (B2C) الضخمة وتسخيرها لخلق منصات تستهدف األفراد
وتقديمها وفق أفضل خدمة عمالء ممكنة

شركة متخصصة في تطوير أنظمة المرور الذكية القائمة على تقنيات الذكاء 
االصطناعي لتحسين السالمة على الطرق وتقليل الحوادث

خالل هذه الفعالية يقوم رواد األعمال بعرض مشاريعهم على مجموعة متنوعة من 

المستثمرين (مستثمرون مالئكييون، ممثلون عن صناديق استثمار جريء، شركات استثمارية)

تم عقد اللقاء األول يوم األربعاء الموافق 30 سبتمبر في مقر شركة فلك لألعمال 

واالستثمار بالرياض اااااااااااااااااااااااا  

 بمشاركة 5 شركات ناشئة وحضور 25 مستثمرًا  

تسعى الشبكة من خالل إقامة هذه الفعالية إلى توفير 

فرصة حقيقة لرواد األعمال لاللتقاء بالمستثمرين المهتمين بالشركات الناشئة 

مما سيساعدهم على التوسع وتحقيق النمو في حال نجاحهم في الحصول على االستثمارات 

يتم استقبال طلبات الشركات الناشئة من خالل موقع الشبكة على الرابط التالي

بعد مراجعة الطلب والتأكد من تحقيق الشركة لجميع المعايير المطلوبة يتم التواصل مع 

الشركات التي تأهلت إلبالغهم بمتطلبات وتفاصيل المشاركة  

سيتم بإذن الله إقامة فعالية العرض على المستثمرين بشكل دوري خالل العام، ويمكن 

للمهتمين بالمشاركة في استضافة الفعاليات من أعضاء شبكة حاضنات ومسرعات 

السعودية التقديم من خالل هذا الرابط 

تحصل الجهة المستضيفة على 

فرصة حصرية لترشيح ثالث من شركاتهم الناشئة للمشاركة في العرض

باإلضافة إلى الترويج للجهة على شبكات التواصل االجتماعي الخاصة بالشبكة

لمعرفة المزيد عن شبكة حاضنات ومسرعات السعودية زوروا موقعنا، وتابعونا على صفحاتنا 

في منصات التواصل اإلجتماعي 

الشركات المشاركة في العرض: 

https://falak.sa/en
https://twitter.com/falak_hub
https://www.instagram.com/falak.hub/?hl=en
https://sian.sa/ar/investment_request
https://docs.google.com/forms/d/1XCCJA5N8RqER5vY85WwuIAIHE0QfxSd8c9pFnvWakpc/edit
http://www.sian.sa/en
https://twitter.com/SaudiIncubators
https://www.linkedin.com/company/saudi-incubators/

