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نبذة عن جينيسيس

®Genesys ُتشّغل أكثر من 52ملياًرا من 

أفضل تجارب العمالء في العالم كل عام. 
فنحن نضع العميل في مركز كل شيء 

نفعله ونؤمن بكل حب أن إشراك العمالء 
بشكٍل أكبر يؤدي إلى نتائج عظيمة من 

األعمال. فأكثر من 10000 شركة في أكثر 
من 001 دولة تثق في منصة تجارب العمالء 

رقم 1 في الصناعة لتنسيق رحلة عميل 
سلسة عبر كافة القنوات ولبناء عالقات 

دائمة مع العمالء. وبسجلنا المشّرف في 
االبتكار وفي رغبتنا التي ال تنتهي في أن 

نكون األوائل، فإن Genesys هي الشركة 
الوحيدة التي يعترف بها أفضل محللو 

الصناعة كرائدة في حلول إشراك العمالء 
في كٍل من السحابات وفي أماكن العمل. اكتشف المزيد على

www.genesys.com/ar
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