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DUBAISME 

 كـات بدبيقمي للشرل الرحلة التحور

Digital transformation journey for 
businesses 

Dubai Economy and Zoho, a global technology company, join 

hands to assist Dubai businesses in their digital transformation. 

Local businesses registered with Dubai Economy can gain 
access to Zoho One, a unified cloud-based suite of over 45 
applications, which seamlessly connects diverse functions of a 
business, for free for one year. 

Businesses can also run their sales, marketing, productivity, 
collaboration, HR management, finance and other functions on 
a single platform with Zoho One. 

Wallet Credits for Zoho One: Businesses registered with Dubai 
Economy can benefit from $1800 per business in wallet credits 
that can be used to subscribe to Zoho One. 
Discount on Renewal: After the wallet credits expire, 
businesses can avail a one-time discount of 5% on renewal of 
their subscription or to buy any Zoho product. 
Focus on Privacy: Users have the assurance that their data is 
confidential and protected, and only users themselves maintain 
ownership of that data. 

To avail the offer, which is valid for new Zoho customers, please 
visit www.zoho.com/ded and use the promo code DED2020. 

لجعل عالميــة، تقنيـة كـــةشـــر هو"،و"ز مع دبي اقتصــادية تعـاونـــت
 في مساعدتهمو دبي في ملـةالعا كـاتالشر لجميع متاحة التكنولوجيا 

قمي..ل الرحلتهـم للتحـور

 اكشتراال دبي اقتصاديـــة لدى المسجلــة المحليــة كـــاتللشر ويمكن 

 على قائمة موحــدة عةمجمو عن ةعبــار هوو ون"، هوو"ز على لللحصو

 الوظيفية ماتالخد بطير ًتطبيقا 45 من كثرأ تضم السحابي ينالتخز

 ولى.للسنة األ ًمجاناسة وكات بسالفي الشر عةالمتنو

والتسويق، المبيعات، ةإدار من كاتالشــر ون" هوو"ز ماستخــدا كنموي ًُ 
 ووظائف المالية، الشــؤون ةإدارو ية،البشــر دالمــوار ةإدارو نتاجيــة،واإل

 منصة واحــدة. لمن خـــال ىأخر

اقتصادية لدى المسجلة كاتللشر مكني ون: وهولـز المحفظة صــدةأر ُ
 المحفظة صدةأر في كةشر لكل يكيمرأ ردوال 1800 من ستفادةاال دبي 

هو ون".وفي "ز اكشترمها لالالتي يمكن استخدا
 يمكـن المحفظــة، صــدةأر حيــةصـال انتهـــاء بعــد التجـديد: عند خصم 

 تجديـد عند واحــدة ةلمـر ٪5 بنسبـة خصـم من ستفـادةاال كــاتللشـر

 هو.ومنتجــات ز من اء أيشــر كها، أو عندااشتــر

البيانات، وحماية يةسر بضمـان هــو"و"ز متلتز الخصوصية: على كيزالتر
 البيانــات. تلك بملكيــة يحتفظــون من هم فقــط ميــنالمستخد وأن 

 ةيــارز جــىيـــر هـــو،ولــز دالجـــد ءللعمـــال ضالعـــر مــن ستفــادةلال
www.zoho.com/ded م الكـــودواستخـــدا DED2020. 
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