اسم العالمة التجارية

نبذة عن العالمة التجارية

تأسست "جريس مونكي" في عام  1978م ومقرها في مدينة دينفر بوالية كولورادو األمريكية .تعتبر الشركة من
أكبر شركات خدمة السيارات السريعة املستقلة والتي تعمل بنظام االمتيازات في الواليات املتحدة األمريكية.
تخدم مراكز "جريس مونكي" أكثر من  2مليون عميل سنويا وتشكل نسبة العمالء املتكررين حوالي .%75
أهم مميزات "جريس مونكي"
• أكثر من  40عام من الخبرة في مجال الخدمة واالمتياز
• شبكة تتكون من أكثر من  308فرع باسم "جريس مونكي" باإلضافة إلى  300فرع باسم "سبيدي"

نوع العالمة التجارية
القطاع
نوع النشاط
الشريحة املستهدفة
تاريخ التأسيس
منطقة النشاط الجغرافية
املناطق املستهدفة
عدد الفروع

أجنبية
خدمة السيارات
الصيانة الخفيفة والغسيل للسيارات يشمل جميع متطلبات الصيانة الدورية املتوجب عملها بشكل دوري من
جميع مصنعي السيارات من غيار الزيت والفالتر واإلطارات والوزن والترصيص والبطاريات والسوائل والزيت
والفرامل وتغييرالقطع االستهالكية.
األفراد من الجنسين
1978
جميع مناطق اململكة العربية السعودية
كما تتواجد شبكة الفروع في كل من الواليات التحدة األمريكية وكندا واملكسيك وكوملبيا والصين
جميع مناطق ومحافظات اململكة العربية السعودية
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الخدمات واملميزات
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مدة العقد تصل إلى  15سنة (قابلة للتجديد).
خطة العمل للبدء والدراسة املالية للمشروع.
الدعم في اختيار املوقع.
الدعم في اختيار املواقع والتصميم والبناء أو إعادة الترميم الالزمة باإلضافة إلى الوصول إلى جميع
املقاولين للتنفيذ والتجهيز.
الدعم في تفاصيل املعدات واألجهزة واألدوات الالزمة باإلضافة إلى الوصول إلى جميع املوردين للتوريد.
الدعم في اختيار األنظمة التشغيلية التقنية وأنظمة املحاسبة الالزمة باإلضافة إلى الوصول إلى جميع
مقدمي الخدمات والتركيب.
الحصول على دليل التشغيل الشامل وجميع اإلضافات املستمرة إلكترونيا.
التدريب األولي للمدراء والفنيين (مدة التدريب  10أيام)
الحصول على منفذ للدخول إلى املواد اإللكترونية ملعهد "جريس مونكي" للتدريب املستمر.
الدعم في عملية التشغيل ونظم العمل.
الحصول على تخفيضات عند شراء املواد واملخزون واملستلزمات من شبكة املوردين املتعاقد معها.
الدعم في التسويق والترويج
الدعم في إدارة حسابات األسطول للشركات.
اللقاء السنوي مع إدارة "جريس مونكي" بحضور جميع الحاصلين على حقوق االمتياز ملشاركة اآلراء.
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