لك المقارنة بين الصالونات وحجز موعد
ِ تطبيق صالونات يتيح
Salonat App allows you to book beauty salon appointments

عن صالونات
صالونات هو تطبيق الكتروني وموقع إلكتروني لحجز مواعيد الصالونات
النسائية اون الين ويتيح للعمالء فرصة البحث عن الصالونات القريبة
 كما يتيح لهم،لمناطقهم وحجز المواعيد فيها ومعرفة أوقات العمل
معرفة قوائم األسعار ومقارنتها مع غيرهم من الصالونات مع خيارات
 خدماتنا متاحة للجميع من خالل أجهزة.الدفع اون الين او عند زيارة الصالون
. واالي باد، االندرويد،الكمبيوتر وتطبيقات هواتف اآليفون
هدفنا هو ان نصبح الشركة االولى والرائدة في خدمات الصالونات في منطقة
الشرق االوسط وأن نبقى األفضل من خالل تقديم أفضل الخدمات والتنويع فيها
وتقديم خدمات جديدة دائما تتناسب مع تطور الموضة العالمية واختالفها وتوفير
.تجربة عمالء األفضل من نوعها

About Salonat
Salonat is a Mobile application & Website to book salon appointments
for ladies. Salonat App have many features such as locating nearby
beauty salons, booking appointments online, provide services list
with the prices, online payment services, working hours as well as
comparing salons prices. Salonat App service are available on
computers, Apple app store, Android Google play store, and iPads.
We are aiming to be the first and the best in Middle East region to provide
beauty salons services. Our goal is to maintain high quality, different up-todate services that suites international beauty trends and guarantee the
best user experience.

Salonat Features For Customers
مميزات تطبيق صالونات للزبائن

Access to favorite salons
through pinned searching results.
تسهيل البحث عن الصالونات
المفضلة عن طريق تثبيتها في
.البحث

Access to the salons location
using Salonat App, and integrating it with Google Map.
سهولة تحديد موقع الصالون عن
طريق خريطة تطبيق صالونات
.وإمكانية ربط الموقع بخريطة قوقل

Access to promotions and
discounts provided by salons.
حفظ الصالونات المفضلة في قوائم
.لتسهيل الوصول

Browsing and comparing
salon's pricing list.
تصفح ومقارنة قوائم أسعار
.الصالونات

Filtered searching results based
on the area or the services
provided.
إمكانية الحجز في أي وقت مع
األولوية في الحجز لمستخدمي
.تطبيق صالونات

Ability to rate and give feedback
about the salons services.

Ability to request special service
if it is not provided by the salon.

توفر خاصية التعليق وتبادل اآلراء
.والتقييم على خدمات الصالون

إمكانية طلب خدمة خاصة من
.الصالون في حال عدم توافرها

Filtered searching results based
on the area or the services
provided.
تصنيف عملية البحث بحسب
.المنطقة أو الخدمات المقدمة

listing and organizing favorite
salons in category for easy
access.
االطالع على أحدث العروض
.والخصومات المقدمة

Salonat Features For Owner
مميزات صالونات لصاحب الصالون

Provides an easy way for the
customer to communicate with
the salon.
.سهولة التواصل بين الصالون والعميل

Ability to share salons information with the customers.
تعريف العمالء بالصالون وموقعه
.واسعاره

Scheduling customer's
appointments.

Ability to advertise using
Salonat App.

.جدولة مواعيد العمالء

Special advertising prices for
Salonat App members.
إمكانية اإلعالن بأسعار خاصة
.لمشتركي تطبيق صالونات

إمكانية اإلعالن ومشاركته مع
.مستخدمي تطبيق صالونات

Ability to share Home services
with advanced approval.
إمكانية مشاركة الخدمات الخاصة
المقدمة من المنازل والى المنازل
.بموافقة مسبقة

ADD YOUR SALONS
أضف صالونـك معنا

