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 بيان صحافي: للنشر العاجل 

  . 2017سبتمبر،  1 8ة دبي، اإلمارات العربية المتحد

 

    ExpatWoman.com ( تطلق موقعاً جديداً لألمهاتEWmums.comباللغتين العربية واإلنجليزية ) 

 

، ويوفر ExpatWoman.comللعالمة التجارية  اً الذي تم إطالقه خالل األسبوع الجاري يعتبر امتداد EWmumsموقع 

ً معلومات حيوية، ودعم ، ومحتويات تهم األمهات، والنساء اللواتي على وشك دخول عالم األمومة. يضم الموقع مقاالت مفيدة، ا

المتعلقة بمواضيع مختلفة مثل التجارب والنصائح الشخصية  ونصائح من أمهات مدونات محليات وعالميات، ومنصة لمشاركة

باإلضافة إلى نصائح من الخبراء. ويوفر أيضاً آخر األخبار  األطفال الرضع، األطفال، واألطفال الكبار. الحمل، اإلنجاب،

تنظيم لقاءات وتجمعات وأحداث ألمهات سابقات، ونساء مقبالت على األمومة، بشكل ب EWmumsالمتعلقة باألمهات. ويقوم 

 أسبوعي. 

على  ، ونصائح للنساء المقبالتتربويةويضم الموقع الغني بالمعلومات، والمتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية، نصائح 

آلة حساب "، واإلنجابساعد النساء اللواتي يحاولن األمومة، محادثات وأدوات بحث وحساب مثل "آلة حساب اإلباضة" التي ت

التحكم في وزنهن خالل فترة  حساب الوزن التي تساعد النساء علىالتي تساعد في توقع يوم الوالدة، وآلة  "موعد الوالدة

 . الي لطفلهمسم المثن في اختيار اإلالحمل. كما يضم الموقع محرك بحث عن أسماء أطفال لمساعدة األبوي

صلهم تطورات أن المستخدمون ست فضالً عن أدوات تفاعلية لألمهات والمستخدمين بشكل عام. EWmums.comر ويوف

 رحلة األمومة. تناسب المرحلة التي يمرون بها خالل وتحديثات

 EWmums"كان  :ExpatWoman.com، ومؤسسة عالمة ME Digitalوقالت جاين دروري، الرئيس التنفيذي لمجموعة 

. وتدل إعادة للمرة األولىالمهتمة بخدمات االنترنت، منذ إطالقه  ExpatWomanوال يزال عنصراً وفرداً مهماً من عائلة 

، وذلك كونه أول موقع نشر لنا باللغتين ExpatWomanإطالق الموقع المتخصص بوظائف مفصلة، على خطوة مهمة لـ 

إلى مدى ديموغرافي يشمل دول مجلس التعاون  التي تتطلعات التجارية العربية واإلنجليزية. نحن نلبي احتياجات العالم

  الخليجي، والمهتمة بالسلع االستهالكية، والبيع بالتجزئة".

وأضافت دروري: "هذا االمتداد لعالمتنا التجارية سيدعم األهالي متحدثي العربية واإلنجليزية، والنساء اللواتي على وشك 

فرد ومحسن، ومحتوى ديناميكي معزز لتلبية احتياجات متديد تصميم خاص به، وأداء وظيفي وقع الجتجربة األمومة. ولهذا الم

دول مجلس التعاون  جزءاً من توسعنا الرقمي في منطقة EWmumsيعتبر على موارد االنترنت.  اً متزايد اً القراء، واعتماد

 ".ME Digitalتحت مظلة مجموعة  الخليجي،

بتوسعة مجموعة من المواقع العمودية المستقلة، بما فيها  ME Digitalالماضية، قامت مجموعة  12خالل األشهر الـ 

EWfood الذي يعرض أخبار المطاعم المحلية، ووصفات طعام. وewmoda  المختص بأساليب الحياة واألزياء، باإلضافة

 متخصص ببيع الهدايا الشخصية واألدوات المنزلية. ، وهو عبارة عن سوق على االنترنت، Croutique.comإلى 
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 للمحررين:

 : EWmums.comعن 

EWmums  هي عالمة تجارية ممتدة منExpatWoman.com مهتمة بالتركيز على معلومات مهمة وحيوية متعلقة ،

باألمهات، والنساء المقبالت على األمومة. وتعرض مقاالت متخصصة، ومعلومات ونصائح من أمهات مدونات، باإلضافة 

أخبار إلى منتديات لمشاركة النصائح المتعلقة بالحمل، واإلنجاب، والرضع، واألطفال. إلى جانب نصائح من خبراء وأهالي، 

أيضاً لقاءات وتجمعات أسبوعية في اإلمارات لألمهات والنساء تحمل سمة  EWmumsومراجعات تهم األمهات. يخصص 

 متحدثي العربية واإلنجليزية. . هذا الموقع ثنائي اللغة، يستهدف "األمومة"

 

 : ExpatWoman.comعن 

، وذلك بتوسيع نطاقه من السوق شكل مستمربيتوسع  ExpatWoman.com، كان واليزال 2002منذ إطالقة في عام 

، تم 2014األصلية في اإلمارات العربية المتحدة، إلى منطقة الخليج العربي، ومنها إلى الشرق األوسط، آسيا، وأخيراً في عام 

ألف زائر مختلف شهرياً، وحصل على  700حالياً أكثر من  ExpatWoman.comإطالقه على الصعيد العالمي. ويستقطب 

 حول العالم. المغتربات . مما يعزز مكانته كالموقع األول للنساء 2016مليون مشاهدة للصفحات في  40كثر من أ

 

 : ME Digitalعن مجموعة 

مجموعة من العالمات التجارية وخصائص الويب في الشرق األوسط، وتملك مكاتباً في  ME Digitalتملك وتدير مجموعة 

ً اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتعمل المجموعة في صناعة النشر على االنترنت، وتشمل موقع  ا

بر الموقع المتخصص بالصفقات ، كما تختص بالتجارة االلكترونية عExpatWoman.comبمجتمع المغتربين  اً مختص

 .Cobone.comوالعروض والرائد في المنطقة 

عالمات تجارية وشركات بالوصول إلى أهدافهم التسويقية بشكل فعال، وذلك بالوصول إلى  ME Digitalتساعد مجموعة 

 لصفحات مواقعها.   ةماليين مشاهد 10مليون زائر متنوع شهرياً، وأكثر من  1.5أكثر من 

 ت التواصل: معلوما

 الستفسارات العالقات العامة، والمقابالت، والصور عالية الدقة، يرجى التواصل على: 

 press@expatwoman.comتواصل مع العالقات العامة: 

 atwoman.comeditor@expتواصل مع المحررين: 
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