
  

 
      

      

 مشروع 
 TDHI 2022تصمیم بطاقة ائتمان 

TDHI INTERNATIONAL 
 
 TDHI CREDIT CARD, FINANCE, PAYMENTم اقسأ توفر  

SOLUTION   TDHI RECOVERY AND DEVELOPMENT 
FUND   ساسیة ألي شركة تتطلع إلى  األ ات خدمال، ھذه الفرصة إلتاحة
بطاقة ائتمان. باإلضافة إلى ذلك ، من خالل ھذا المشروع ، نرید دعم  إصدار 

الشركات وتسھیل تنفیذ المشاریع الجدیدة أثناء الوباء. نواصل تحسین وزیادة  
 . م أو عمالئك  مأنت  منا نساعدك وحصتنا في السوق. دع
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 2022 شباط، 23 األربعاء،

 المحترم  دكتور ال  / سیدتي یدي / س

 

 2022 .12.  31حتى  2022. 03. 01: من مدة المشروع

: البنوك وأنظمة النقود اإللكترونیة والشركات والشركات القابضة والمصدرین والمصنعین وأي عمیل یحتاج إلى إصدار  خدمة  یھدف المشروع إلى
 .بطاقة

 

 المشروع  جوھر

 

 :. یوجد العدید من المصممین الجیدین ، لكن لدینا خصائص ال یتمتع بھا منافسونا. على سبیل المثالات رسوم  ة بطاقة ائتمان لیس مجرد مسأل  تصمیم

 

 البطاقات الیومیة ،  أصدار الذي یطلعنا على أخبار السوق ومع القطاع ، تحدیدا  ، والذي یتعامل  TDHI CREDIT CARD لدینا قسم  .1

ھذا یسمح لنا باكتساب الخبرة   .TDHI FINTECH و  TDHI FUTURE و  TDHI PAYMENT SOLUTION الفرصة للمشاركة في  لدینا   .2
 . الالزمة للحصول على أفضل تصمیم 

 .نشارك أیًضا مع شركائنا في جمیع مراحل إنتاج الورق ، وھذا یتیح لنا خبرة فریدة في المجال التقني  .3

 

 .القدرة التجاریة والتقنیةاألخذ في األعتبار تطویر بطاقات االئتمان مع  في ھذه القدرات والخبرات في عملنا  تتجسد

 .ینتكالیف وتكنولوجیا التصنیع بتمییز أنفسنا عن المنافسباالضافة الى یسمح لنا التصمیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

النتائج التي یریدھا العمیل بأقل تكلفة ھو مفتاح النجاح    قدیم إنتاجھا وت  تصمیم بطاقة یمكن  بطاقة ائتمان وإصدارھا ، ولكن  تصمیمن السھل  م
 .لدینا
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 :خدماتنا في مجال بطاقات االئتمان

 PVC بطاقات   

 معدنیة  ات بطاق  

 ثمینةمن المعادن البطاقات   

 التصمیم فریدة ات بطاق  

 

 

 ھرس الف

الذي    العمیل التصمیمسیختار العمیل أو مستشار  من ضمنھا مختلفة.   میما تص 8 یحتوي على  PDF > یتضمن عرًضا تقدیمیًا بتنسیقالتصمیم
 .حیاتك المھنیةباستثمار من أجل بیع المزید من خدماتك للمستھلك النھائي أو لبدء  ا . إنھالیف اضایةتك  ت مجرد عملنا لیسأیفضلھ.  

 

أساسي  تصمیم  واحد واستراتیجیة تجاریة واحدة مطلوبة إلكمال المفاوضات مع عمیلك النھائي. أو  تصمیمإنشاء ملفین لعمالئنا ، > نقوم بالمخطط
 .، إلخألنھ یساعد العمیل على فھم كل التفاصیل الرسومیة ویحصل على وصف مثیر لالھتمام لبطاقة االئتمان ، من التصمیم إلى اللون إلى الھیكل 

 

 ھا جمیع ملفاتبواسطتھ شراء ھذه الخدمة ، والتي ننتج > عندما یقرر العمیل أن التصمیم یناسب رغباتھ ، یمكن التصمیم + الملف الشخصي
SVG  )Scalable Vector Graphics بحیث یكون لدى   مرة  25000لكل بطاقة مع تكبیر یصل إلى  )رسومات موجھة قابلة للتحجیم ،

 .سترى الفرق على الفور وتشعر بھو،  تختارھا تفاصیل الرسومیة المثالیة التي یمكن أن تحصل علیھا البطاقات عندما الشركة المصنعة جمیع ال

 

ھذه الخدمة ، نراقب   عبر> الخدمة األساسیة. ولكن ، مثل أي خدمة ، فھي معیاریة ، لذا یمكن شراؤھا بشكل منفصل. ما بعد التصمیم + اإلنتاج
امر  في بعض األحیان   ویعدالمشاریع  في بعض اًرا كبیًرا ولكنھ مفید للغایة استثمھذا ال یعد   .العینات ، ثم البطاقات ، یوًما بعد یومإنتاج  

  مشروع البطاقة.في  ج إیجابیة ائنتللحصول على  ضروري 
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 PVC بطاقات       

 

 تصمیم بطاقة االئتمان  سعر خاص  األسعار  قائمة

  2022 2022 TDHI 2022 
        

 في الشھر  12 × یورو  40.00 یورو   750.00 یورو   950.00 التصمیم 
 في الشھر  12 × یورو  60.00 یورو 1100.00 یورو 1350.00 المخطط 

 في الشھر  12یورو ×    80.00 یورو 1350.00 یورو 1600.00 تصمیم + الملف الشخصي ال
 یورو في الشھر    50x12 یورو   850.00 یورو 1100.00 ما بعد التصمیم + اإلنتاج 

  

  
 بطاقة معدنیة       

 

  االئتمان  بطاقة تصمیم سعر خاص  األسعار  قائمة

  2022 2022 TDHI 2022 
        

 في الشھر  12 × یورو  50.00 یورو   750.00 یورو   950.00  التصمیم 
 في الشھر  12 × یورو  70.00 یورو 1100.00 یورو 1350.00 المخطط 

 في الشھر  12 × یورو   100.00 یورو 1600.00 یورو 1،850.00 تصمیم + الملف الشخصي ال
 في الشھر  12 × یورو  60.00 یورو   850.00 یورو 1100.00 ما بعد التصمیم + اإلنتاج 

  

  
ثمینةمعادن بطاقات          

 

  االئتمان  بطاقة تصمیم سعر خاص  األسعار  قائمة

  2022 2022 TDHI 2022 
        

 في الشھر  12 × یورو  60.00 یورو   950.00 یورو 1250.00 التصمیم 
 في الشھر  12 × یورو  80.00 یورو 1350.00 یورو  1600.00 المخطط 

 في الشھر  12 × یورو 110.00 یورو 1،850.00 یورو  2100.00 تصمیم + الملف الشخصي ال
 في الشھر  12 × یورو  70.00 یورو 1600.00 یورو 1،850.00 ما بعد التصمیم + اإلنتاج 

  

  
 بطاقة فریدة        

 

  االئتمان  بطاقة تصمیم سعر خاص  األسعار  قائمة

  2022 2022 TDHI 2022 
        

 في الشھر  12 × یورو  90.00 یورو 1350.00 یورو 1500.00 التصمیم 
في   12 × یورو   110.00 یورو 1،850.00 یورو 2000.00 المخطط 

 الشھر
 في الشھر  12 × یورو 140.00 یورو 2000.00 یورو 2،250.00 تصمیم + الملف الشخصي ال

في   12 × یورو   100.00 یورو  2000.00 یورو  2،250.00 بعد التصمیم + اإلنتاج ما 
 الشھر

  

معًا ، فستكون خدمة ما بعد التصمیم + اإلنتاج   لمشروعھ "التصمیم + الملف الشخصي التصمیم + التخطیط +  ة"إذا اشترى العمیل حزم
 .مجانیة



 

 

Pa
ge

4 

  

 

   2022.12.31ولغایة   2022.03.01:  مناعتبارا رض حصري ع
 

المقترح:   الفترة  السعر  في  المشتراة  للخدمات  صالحة  األسعار  الجداول.  في  األزرق  باللون  موضحة  ولغایة      2022.03.01:  مناألسعار 
2022.12.31 

 .التنفیذي ، والذي سنرسلھ بناًء على طلب العمیل العرض سیتم اإلشارة إلى ذلك في  : المخطط لھااألعمال 
 .سیتم اإلشارة إلیھ في العرض التنفیذي ، والذي سنرسلھ بناًء على طلب العمیلوقت اإلنتاج: 

 .شھر 12تقسیط لمدة الدفع: 
 .تصامیم قیاسیة 4تصامیم بدالً من   TDHI 2022 :8 تصمیم بطاقة االئتمانعلى مكافأة خاصة  
 .خدمات معًا ، فستكون الخدمة الرابعة مجانیة 3إذا اشترى العمیل :  TDHI 2022 تصمیم بطاقة االئتمانعلى مكافأة خاصة  

 اتجراءاإل
 نسخة من( info@tdhi-international.com التالي:  برید إلكتروني ال یرسل العمیل المحتمل رسالة إلى   .1

generalmanager@tdhi-international.com( العمیل أیًضا أفكاره    أرسل. إذا  المطلوبة إلشارة إلى نوع بطاقة االئتمان  مع ا
 .ورغباتھ وأھدافھ والموقع اإللكتروني للشركة ، فسیساعدنا ذلك في تقدیم المزید من اإلجابات والمعلومات

 .محتملالعمیل العرًضا تنفیذیًا إلى  TDHI شركة  رسلت  .2
 .بریًدا إلكترونیًا یوضح الخدمة التي یرغب في شرائھا TDHI یرسل العمیل المحتمل إلى   .3
 .الفاتورة TDHI شركة  رسلت  .4
 .یقوم العمیل المحتمل بالدفع  .5
 .العملفي بدء یتم ال  .6
 .التنفیذي العرض في غضون الموعد النھائي المحدد في   المنتج TDHI شركة سوف ترسل  .7

 
 خالصةال

المسؤول عن   الشخص  أوروبا وإفریقیا وأمریكا الشمالیة والوسطى والجنوبیة ، سیكون  الدكتور  التواصل معكمفي  لدینا  التنفیذي  الرئیس   ھو 
PaoloMagri    international.com-generalmanager@tdhiالذي یتمتع بخبرة عشرین عاًما في قطاع بطاقات االئتمان ،. 

  GediminasMackelis ھو مدیر المشروع العام لدینا معك   التواصل بولندا ودول البلطیق وروسیا وآسیا ، سیكون مسؤول أما اذا كنت في 
international.com.-mackelis@tdhi 

 .الخدمات ودفع ثمنھا طلب  خاللاألمانة العامة  م قسمساعدكیس
 
 

 .شكرا الھتمامكم ونتطلع إلى استفساركم
 ، وبالغ التقدیر حتراممع اال
 TDHI 2022تصمیم بطاقة ائتمان قسم 

 


