
 

 

Jobs Service via SMS for 
Companies 

 
 خدمة شغالنتي للرسائل القصيرة 

ين بخدمة مشااااااتر تقنية الرسااااااائل القصاااااايرة     ال م معلومات الوظائف الخالية عبريتقد -
و افون، فصااااار عبر شااااار ات ا تصاااااا ت ال ال ة شاااااغالنتي للتوظيف  التي ترسااااال  اخل م

 .إتصا ت، أ رانج
بة  فرص عمل مناساااا على معلومات مختصاااارة عن إعالنات  ظائفرسااااائل توظيف ت تو   -

   أيام، ترساااال يومياو   وابها الجهة المعلنة  المسااااميات الوظيوية   ساااايلة ا تصااااا  يذ ر
 .رسائل للمشتر ين الباح ين عن فرص عمل حقيقية 5 - 3من  األسبوع بمتوسط

 
 

 (للرسالة الواحدة حر  07) لرسائل الوظائفنماذج 

 

From: Shoghlanty 
 تطلب بالشروق النصر مدارس
 كلم.التخصصات.ج معلمون

3300000000 
30333333333 

 

From: Shoghlanty 

 تطلب الستتتتتتتتتتتت   مستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتت  
 ت.أطباء،ممرضون،إستقبال،بوفيه

3333333333 
30333333333 

From: Shoghlanty 
 تطلب بشتتتتتتتتتت ا احلمد مصتتتتتتتتتا  
 كلم.وعمال وسائقني فنيون

30000000000 
30333333333 



 
 

 مميزات خدمة شغالنتي للوظائف
ألف مشاااتره مهتم يومياو بخدمة التوظيف لمختلف  07رسااالة إعالنت تسااتهد  أ  ر من  -

 التخصصات، من عمالء شر ات اإلتصا ت ال ال ة  اخل مصر.

 غالنتي.اإلجتماعي لموقع شتنشر الرسائل اإلعالنية أيضاو  تسوق عبر صو ات التواصل  -

التواجد الدائم لوريق الدعم الوني في حالة حد ث أ  خلل للتواصااااال معت،  المتابعة مع  -
 المعلن بعد إرسا  اإلعالن.

مسااااااااااعدت  في تقديم النصاااااااااائا  اإلرشاااااااااا ات للمعلن لضااااااااامان نجا  رساااااااااائل اإلعالن    -
 الن.،  ت رير م توى رسالة اإلعاإلستهدا  األم ل لمشتر ين الخدمة

 
 
 

 أسعار الخدمة 
 لإلرسا  المدة التكلوة عد ال

1 SMS 180 EGP     خال  يوم  احدفي 
2 SMS 320 EGP يومان فأ  ر // 
3 SMS 470 EGP ال ة أيام فأ  ر  // 
4 SMS 620 EGP خمسة أيام فأ  ر // 
5 SMS 770 EGP أسبوع فأ  ر // 

10 SMS 1500 EGP   خال  شهر فأ  رفي 
 

From: Shoghlanty 
 منتتتتتدوبو:ك ى لشتتتتتتتتتتتتتتركتتتتت  تتتتت ائيتتتتت 
 كلم.حوافز+مبيعات،مميزات

3300000000 
30333333333 

From: Shoghlanty 
Advertising Company 
require Sales Team, 
Graphic Designer. 
Send to 
hr@dana-ad.com 

From: Shoghlanty 
 مؤه ت تطلب مستتتتتتتا   شتتتتتتترك 
 ومتوسط  عليا

3300000000 
3003333333 
30300000000 



 
 لإلشتراه بالخدمة التواصل
مع صاااال ،  للتوامن شااااغالنتي خدمة رسااااائل التوظيفالشاااار ات  المعلنين لترساااال  لبات  -

 عبر البريد اإللكتر ني: فريق الدعم الوني

contact@shoghlanty.com 
 
 

 مقدم الخدمة 
 Shoghlanty.com | موقع شغالنتي

م ره الب ااا العربي األ   عن الوظااائف الخاااليااة في جميع الااد   العربيااة، أ  ر من ألف  ظيوااة 
 .بيالو ن العر مختلف المصا ر بمن جميع المجا ت خالية جديدة يومياو في 

 رابيا إنوورمالمملو ة لمجموعة ا Media Pan Arab هو التاابع لشااااااااااار اة مياديا بان  را  
Arabia Inform  .مقرها بالقاهرة  لها عدة فر ع بدبي  عمان  الرياض  الهند   اشنطن  

 
 
 
 

 
 


