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القصة بدأت
مــن أزمـــة الـشــحـــن الــجـــداري
في وقت كل شي كان يتطور

بقى الشحن مرتبط
!بمكان محدود



 و من هذه األزمة ظهرت
فـكرة الشـاحـن الـمـتــنــقــل

ت نص األزمة، و لكن هذا واللي حلَّ
الشاحن يخذلك أوقات ممكن تنساه

أو يخلص شحنه فجأة

شاحن مو كل الوقت تلقاه

!



!شرارة شايزر



وبعد بحث و تطوير ظهر

اللي حل األزمة وغّير مستقبل
الشواحن في السعودية

ابـتــكــــــار
الشـاحــن
المـتـبـدل



َعـــصــــــر
الَشاحن
الُمتبّدل

ابــتــكـار ”شـايــزر“ قــادر عـلـى مــواكـبــة تـطــورات
المستقبل ألنه قائم على أحدث التقنيات ، اللي
مـن خـاللـهـا َربـط الـخـبـراء شـواحـن شـايـزر بـشبـكة
واسـعـة مـن مـكـايـن الـشـواحـن الـمـتبـّدلة ، و من
 الـتـطـبـيـق يـقـدر المـسـتخدم يبحث على المكاين
الـمـتـوفـرة حـولـه ، يـسـتـأجـر ، و يـبــّدل بـسـهـولــــة

واكــب مــسـتـقـبـل الــشـواحـن فـي الــسـعودية
!وخـلـك مـع الـشـاحـن الـمـتـبـدل



المتبدل .. شاحن
!مـا تشيل هـمـه

أسرع من البرق
مع تقنية الشحن السريع

يكفيك وزود
سعته 8000 مللي أمبير

أسالكه منه و فيه
شاحن مايكرو يو اس بي، شاحن تايب سي

شاحن أبل األصلي



ألف200
مستخدم في المستقبل

وجود شايزر في مكانك يسّهل وصول عمالئنا
لموقعك إلستئجار وتبديل الشواحن



!على يمناك يفزع
وجود شايزر في مكانك بيساعدك تقدم

خدمات متكاملة لعمالئك



من شرقها لغربها

طــمــوحــنــا مـالـه حـدود، وخـالل وقــت
قصير بتلقى مكاين شايزر في أكثر من

مـــوقـــع5000

!شـايــــــزر تــلــقــــاه



!تشيل همهامـكـيـنـة مــا

بيت الشواحن
يحمي الشواحن المتبدلة ويحافظ عليها

تلمع فيها
شاشة تقدر من خاللها نشر إعالناتك أو

مقاطع قصيرة

تعقيم مستمر
بداخل المكينة تقنية مخصصة لتعقيم

(UV Lights)الشواحن عن طريق                     



!تشيل همهتطبيق مـــا

دفع يسهّلك
جميع وسائل الدفع المختلفة

متوفرة

تجربة المستخدم
قائمة على السهولة والسرعة



!طريقة استخدام شايزر

امسح الكود
باستخدام التطبيق

استلم شاحنك المتبدل
!واشحن

حّمل تطبيق شايزر
وابحث عن أقرب مكينة



!شــايــــــــــــــــــــــزر
!طاقة تحتاجها



:مواقـعـنــا

:شـركــاؤنــا

مكاين شايــزر مـوجــودة فـي ١٠٠٠ مـوقــع حــــول
مدن المملكة و نسعى لزيادة عدد المواقع إلى

٥٠٠٠ موقع خالل السنتين القادمة



طاقتنا االجتماعية
!وجود شايزر في الفعاليات والمناسبات ينسيك هم الشحن

تشحن وتتحرك في الفعالية براحتك

تصّور وتتفاعل في مواقع التواصل

تظهر تذاكرك وتدفع من جهازك



شايزر في الفعاليات والمواسم 2019



راعي الطاقة
!المـتــنـــقـلــة

2021

نفخر بوجود شايزر راعي
مشارك في موسم الرياض

!وين ما تحتاجه تلقاه



!شايزر المستقبل
حتى نواكب المستقبل، نسعى في رؤيتنا
ألن نوسع وصولنا ونلبي الحاجات بابتكارنــا

عــلــى ُبــــعــــد
خمس دقائق
مـن العـمــيـــل

فـــــــي 5000
مــــــحــــطــــــــة
خالل سنتين



؟جاهز لعصر الشاحن المتبدل



شركاء النجاح

@chaizerapp partner@chaizer.com :تواصل معنا

انــضـــم
لشبكة
شــايــزر



..نتطلع للشراكة معكم


