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P R E S E N T A T I O N



االزدحام الشديد
بالمحطات

والوقوع في شبح
االنتظار الممل
وكذلك رائحة

الوقود الكريهة

عدم وجود خدمة
امنه وموثوقه
لتوصيل وقود

للموادات  المنازل
والشركات

والمستشفيات

التكاسل والتراخي في
متابعة الفحص
الدوري للمركبة
 ( الزيت - الفالتر-

االيطارات)
مما قد يسبب في
حدوث اعطال قد
تؤدي الي توقف

المركبة في الطرقات

1 2 3

التكاسل  واضاعة
الوقت اثناء غسل

السيارات

4

المشاكل

في حال حدوث عطل
مفاجي عىل الطرقات

احيانًا يصعب
الحصول علي ساحبة

قريبة منك لسحب
السياره ونقلها اىل
اقرب مركز صيانة

5



لحل المشاكل

قمنا بانشاء تطبيق موبايل لتسهيل عىل
عمالئنا التزود بالخدمات المتاحة في

المنطقة المحددة ويقدم لك خدمات مميزة
وأمنة وموثوقة خالل 24 ساعة وبسرعة

فائقة
مما يوفر عليك التعب والجهد  والوقت



خدمة توصيل الوقود 
 

خدمة شحن السيارات الكهربائية
 

خدمة غسيل السيارات و العناية
 

خدمة صيانة السيارات
 

خدمة سحب  السيارة

الخدمات



خدمة توصيل الوقود
البينزين - المازوت - الغاز

نيمكن طلب هذه الخدمة علي التطبيق وخالل وقت قصير يتم
توصيل الطلب 

ويمكنك تتبع السائق  وكذلك الدفع االكتروني للخدمة والدردشة مع
السائق من خالل التطبيق

 
ومن خالل اسطول شاحنات الشركة المجهزة بالكامل بكل االجهزة

الحديثة للتزود بأنظمة الحماية والسالمة المهنية وبالسائقين
المتدربين جيدًا عىل هده الخدمة والحاصلين علي شهادات السالمة

المهنية  يمكننا ان نقدم افضل واضمن  الخدمات
 



خدمة شحن السيارات
الكهربائية

لدينا سيارات خاصة مزودة بمولدات كهربائية عالية السرعة
لتزويد سيارتك بالشحن الكهربائي

 
 



خدمة غسيل و العناية
في سيارة

من خالل هذا القسم نقدم خدمة غسيل السيارة المتنقل  من
الداخل و الخارج كما يوجد خدمة تعقيم السيارة و العناية فيها

مثل بوليش و اخفاء الخدوش  ..



خدمة صيانة السيارة

 
من خالل هذا القسم نقدم خدمة الصيانة الدورية و كشف

االعطال وتشمل هذه الخدمات تغيير زيت السيارة وتغيير
.اإلطارات وكل ما يتعلق بكهرباء السيارة

 



خدمة سحب السيارة

 
توفر هذه الخدمة نقل جميع أنواع السيارات من وإىل أي

مكان داخل البلد المحدد
 

يمكنك العثور عىل أقرب مزود خدمة من خالل الخريطة



2023 2024 2025 2026

75% 

50% 

25% 

0% 

تم تأسيس التطبيق في عام 2023
ليقوم بخدمة العمالء ضمن اسبانيا و
البرتغال و نأمل ضمن السنين القادمة
في تزويد خدماتنا اىل بلدان اخرى مثل

تركيا و بالد الشرق األوسط و زيادة
عدد العمالء ضمن اربع السنين

القادمة

نظرتنا و تأسيسنا



الشرائح المستهدفة و العمالء

الشركات المنازل

المصانع المزارع

المشافي و
المستوصفات

المتاجر

المدارس و الجامعات
و المعاهد التعليمية

السيارات و الشاحنات و
جميع انواع المركبات



Item 1
100%

Item 1
50%

 
50%

Item 1
80%

Item 2
20%

Apply the two ways to size the market - 
top down or bottom up. Some sizing 
jargons are TAM, SAM, and SOM.

1.9 Billion
Total Available Market (TAM)

53 Million
Serviceable Available Market (SAM)

10.6 Million
Serviceable Obtainable Market (SOM)

Size
the Market



ال يوجد لدينا منافسة
في المنطقة
المستهدفة

المنافسين الرئيسين المنافسين في باقي
الدول

االمارات العربية
المتحدة

اميركا



مزايا التطبيق

الدقة في المواعيد

جودة المنتج

 سرعة في
تنفيذ الطلب

االمان و
المصداقية



Approach 2

Competitor Approach

Approach 1
How will you set your 

company from the 
competition?

1

How will you set your
company from the

competition?
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Approach 3
Events, partnerships, ads —

list the effective ways to
reach them.
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نموذج العمل
الشركات

المصانع
المشافي و

المستوصفات
المدارس و الجامعات و

المعاهد التعليمية
المنازل
المزارع
المتجار

السيارات و الشاحنات و
جميع انواع المركبات

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

تقديم خدمات سريعة و متميزة
ذات جودة عالية

احترم المواعيد التسليم
تقديم خدمات ما بعد البيع

.1

.2

.3

نقوم بتوصيل منتجاتنا عن
طريق شاحنات مخصصة

لذلك 
و يتم التواصل مع عمالئنا

عن طريق التطبيق

خدمة بيع و توصيل الوقود
خدمة شحن السيارات الكهربائي

خدمة غسيل السيارات
خدمة صيانة السيارات

خدمة تغير زيت السيارات
خدمة تصليح و تغير االطارات

خدمة ونش لحسب السيارة

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

برمجة النظام و التطبيق
التراخيص و الموافقات

تكوين فريق العمل لدارة المشروع

.1

.2

.3

نظام تشغيل التطبيق
فريق العمل

.1

.2

مزود الوقود الرئيسي
شركات خدمة نقل

الوقود
شركات خدمات شحن

السيارات الكهربائية
شركات خدمات صيانة

السيارات المتنقلة
شركات خدمات غسيل

السيارات
شركات خدمات تغير

الزيوت
شركات خدمة تغير و

اصالح االطارات
شركات تقديم خدمات
سحب السيارات(ونش)

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

 

مصاريف صيانة و تطوير النظام
مصاريف الرسوم و االشتراكات السنوية

مصاريف دعاية و اعالن
مصاريف مرتبات و مكافئات العمال

مصاريف ايجارات المباني و السيارات
مصاريف اخرى

.1

.2

.3

.4

.5

.6

عمولة من مبيعات الوقود من شركة المزودة
عموالت من شركات المقدمة للخدمات

.1

.2

اعالنات سوشيل ميديا
اعالنات طرقية

نصل اىل عمالئنا عن طريق :
 

.1

.2



20 2 3

اسبانيا

نرغب في تطوير نطاقنا و تطوير خدماتنا اىل أكثر من منطقة في العالم

خارطة طريق المستقبل

20 2 4

برتغال
20 2 5

تركيا
20 2 6

الشرق األوسط



فريقنا

Alfredo
Torres
CEO

Estelle
Darcy
MARK E T I NG

Takehiro
Kanegi
F I N ANCE



صور من التطبيق



خطوات طلب الخدمة
1 2 3 4



خطوات طلب الخدمة
5 6 7



@ G A Z G A Z _ A P P

شكراً عىل المشاهدة
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