
الدعاية والتسويق1الخطوة 

كة ديكونسلت بعمل الدعاية التسويقية  الالزمة لمركز ت  C C Cقوم شر

عمالء ترايستار، عىل ان تكون المرحلة االوىل من التسويق لجمعية  لغير

أن خدمة المركز  (1ملحق رقم )مستثمرين السادس من أكتوبر عىل أن يفرس 

اك شهري يقدر 30مجانية حتى   سبتمير ومن أراد اإلستمرار سيكون هناك إشيى

كة ترايستار، أم مصاريف  ي ستتعاقد معها شر
حسب حجم المؤسسة التى

الكشف من قبل الطبيب ومصاريف التحاليل ومصاريف اآلشعة المقطعية 

ي هذا الملحقP C Rومصاريف 
 
. فهي محددة حسب القيمة المبينة ف

C C Cاتصال المستفيد  بالخط الساخن الخاص 2الخطوة 

ي الخطوة 
 
 كما عىل 1بعد إطالع المستفدين عىل ملحق التعريف المبير  أعاله ف

ي 
 
ون ايستار والتى يظهر فيه الشبكة WEBSITEالموقع اإللكيى  الخاص بيى

ي حالة احتياج احد منهم لهذه الخدمة يقوم 
 
الطبية الخاصة بالكورونا وف

 تليفونياC C Cباإلتصال بمركز 

ارسال كود موافقة من االكسيل اىل المستفيد3الخطوة 

يتم استقبال المكالمة وتعريف المستفيد بالخطوات الالزمة لإلستفادة الكاملة 

كة ترايستار، وحال موافقة  الشخص المتصل  بالخدمات المقدمة من قبل شر

 (2ملحق رقم )يتم تسجيل البيانات الخاصة به عىل قاعدة بيانات االكسيل 

ة عىل واتساب  ويرسل كود الموافقة للمستفيد مع إسم الطبيب وعنوانه مباشر

.موبايل طالب الخدمة موقعة ومختومة

ذهاب المستفيد اىل الطبيب بكود الموافقة وتالقيه الخدمة4الخطوة 

يتوجه المستفيد إىل الطبيب الذي إسمه مدون عىل الموافقة وبعد تالقيه 

الكشف وبتبير  للطبيب وجود إحتمال معالم المرض وللتأكد سيتطلب 

الطبيب عمل تحاليل وأشعة مقطعية ويكتبهم عىل رشتة الخاصة به موقعة 

.ومختومة من قبله

 بتالقية خدمة من الطبيبC C C لمركز WHATS APPارسال المستفيد 5الخطوة 

يقوم المستفيد بارسال ما وصفه الطبيب من التحاليل واالشعة للمركز عن 

كة ترايستار WHATS APPطريق الواتساب   .  الخاص برسر

 كود موافقة التحاليل واالشعة للمراكز والمستفيدC C Cارسال مركز 6الخطوة 

قوم المركز  بالتسجيل عىل قاعدة بيانات االكسيل طلب عمل التحاليل ي

أو  اإلشعة المبينة عىل رشتة /واالشعة ويقوم بارسال كود موافقة للتحاليل و

الطبيب أو خالفه للمستفيد    ليقوك المستفيد بدوره بتقديم الموافقة 

.بالكود  لمقدم الخدمة وإتمام الخدمة باألسعار المتفق عليها

C C Cخطوات عمل مركز 


