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میم.ون کا تعارف
میم.ون مسلم پیامات آن الئن سروس ہے جو خاص
مسلمانوں کے لئے بنائ گئ ویب سائٹ ہے جو آپکے
تمام تفصیالت پر رازداری اور مکمل پرایوسی
کنٹرول کے ساتھ سب سے بہترین ومحفوظ نکاح
سروس فراہم کرتےہیں۔
www.meem.one

میم.ون مسلم پیامات سروس سے جڑنے کے فوائد میاریج بیوروس،
شادی کے نمائندے اور مشاطہ حضرات کے لئے۔
میم.ون آپکے بزنس کو مزید آگے بڑھانے کا موقع فراہم کرتاہے اورآپکے مینول ورک کو کم کرتاہے اور
آپکے بزنس کی شرح کو بڑھاتاہے ،آپکے بزنس کو آپکے محدود عالقے سے آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے.
میم.ون خاص مسلمانوں کے لئے بنائ گئ ویب سائٹ ہے اور یہ ویب سائٹ تمام دنیا بھر میں مشاھدہ واستعمال
کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ اس سے جڑنے کے بعد آپکے بزنس کا اشتہار دنیا بھر میں ہوگا۔
اہم فائدہ یہیکہ کوئ مینول ورک یا کاغذی کام کی ضرورت نہیں پڑے گی ہماری ویب سائٹ ہی میچنگ
پروفائلس کو تالش کرے گی صرف آپکو انسے روابطہ یا پروفائل میچ ہونے کی اطالع دینی ہوگی۔

میم۔ون آپکوایسا پلیٹ فارم دیتا ہے جس سے آپ دوسرے میاریج بیوروس ،شادی کی نمائندگی کرنے والے،
مشاطہ حضرات اور آن الئن یوزرس سے بہ آسانی انسے منسلک اور انکے ساتھ کام کرسکتے ہیں اس سے
فائدہ یہ ہوگا کہ آپکے بزنس کو مزید آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔
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یہ مکمل  100٪محفوظ ویب سائٹ ہے  ،آپکے پاس مکمل کنٹرول رہے گا چاہے تو اپنے ڈاٹا
دوسروں کو دیکھائیں یا نہیں یا آپ جسکو دیکھانا چاہتے ہیں انہیں کو دیکھائیں۔ (نوٹ) لڑکیوں کی
تصویر ،انکا بائیو ڈاٹا اور آی-ڈی پروف وغیرہ اگر کوئ یکھنا چاہتے ہیں تو اپکی اجازت لینے پر ہی
نظر آے گی۔
میاریج بیوروس ،شادی کی نمائندگی کرنے والے اور مشاطہ حضرات ابھی دو مہینے کے لئے
بغیر کسی ادائیگی کے فری رجسٹریشن آفر سے استفادہ کرسکتےہیں۔
میم.ون میں پروفائل رجسٹریشن کرنے کے لئے کچھ آسان مراحل ہیں جنکو پانچ حصوں میں تقسیم
کیا گیا جیسے (عام معلومات ،ذاتی معلومات ،تعلیم ورزگار ،شخصی معلومات اور ہمسفرکےتفصیالت)
یہ مراحل ااسلئے رکھے گئے ہیں تاکہ آپ کے پروفائل کے میچس آسانی سے ہوسکے.

میاریج بیوروس ،مشاطہ اور شادی نمائندگی کرنے والے بغیر کسی ادائیگی کے  15دن تک کے لئے
فری رجسٹریشن کرسکتے ہیں اور  6مہینے تک اپنے کالئنٹس کے المحدود پروفائلس اپلوڈ اور ان
پروفائلس کو کنڑول کرسکتے ہیں تو فائدہ کا موقع اٹھاتے ہوئے جلدی سے اپنا رجسٹریشن کرائیں اور
اپنے بزنس کو مزید آگے بڑھائیں۔
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یہاں تک کہ ہم آپکے پروفائل پیکیج کو مزید توسیع دیتے رہنگے اگر آپ ہمارے ویب سائٹ کی مدد سے
مسلمانوں کو رشتے جوڑنے میں مدد کرنگے۔

تمام پروفائلس اپکے ہی کنٹرول میں ہونگے ،آپکا ااکاونٹ آپکے ویب سائٹ ہی کی طرح ہے ،اپکو کوئ
ویب سائٹ یا اپلیکیشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف میم.ون کا استعمال کریں۔
آپکے پروفائل کے تمام میچس جو آپکے پروفائل میں دلسچسپی رکھتے ہیں وہ آپ ہی سے روابطہ کرینگے
اگر وہ فوٹو دیکھنا چھتے ہیں یا پروفائل کے تفصیالت جاننا چھتے ہیں تو یہ آپ پر منحصر رہے گا
دیکھائیں یا نہ دیکھائیں.
آپکے تمام پروفائلس لڑکے لڑکیوں کے میچس سسٹم کے ذریع ہی ہونگے اور آپنے کالئنٹس کو براہ راست
دیکھاسکتے ہیں.

آپکےمیاریج بیورو کا اشتہار تمام مقامات پر ہوگا اقوامی وبین االقوامی سطح پر مثال کے طور پر سعودی
عربیہ ،متحدہ عرب امارات ،عمان ،بحرین ،کویت ،قطر ،امریکہ ،یوروپ اوردوسرے کئ ممالک.
روزآنہ نئے میچس کی اطالع آپکو موبائل/ای-میل کے ذریعہ دی جائے گی .ہمارے ویب سائٹ کا استعمال
لیپ ٹاپ/ڈیسکٹاپ /موبائل/ٹابلیٹ سے بھی کیا جاسکتا ہے
میم.ون پورے اعتماد واخالص کے ساتھ ہمیشہ آپکی خدمت میں پیش رہے گا۔

پروفائل میچ ہونے کا عمل
پروفائل میچ ہونے کا عمل یہ ہے کہ صرف دو طرفہ میچح ہونگے اور تمام میچ پروفائلس لسٹ میں آجائنگے
اس سے آپ کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے میں مدد ملے گی۔
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About me

Groom
➢

age: 25

➢

height: 5.5

➢

Nationality: India

➢

Education: B.Tech

I am looking for ➢

Min age: 25 Max 29

➢

Min height: 5.5 – Max 5.9

➢

Nationality: India

➢

Education: B.Tech / Post

I am looking for
Min age: 25 Max 29

➢

Min height: 5.5 – Max 5.9

➢

Nationality: India

➢

Education: B.Tech / Post Graduate
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Graduate

➢

➢

Occupation: Engineer/ IT

Matched

➢

age: 26

➢

height: 5.7

➢

Nationality: India

➢

Education: Post Graduate

➢

Occupation: Engineer

رجسڑیشن اور الگن ہونے کے لئے
برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
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میاریج بیوروس ،شادی کے نمائندے اور مشاطہ حضرات میم.ون
میں رجسٹریشن ہونے کا طریقہ۔
میاریج بیورو/شادی کی نمائندگی کرنے والےیا مشاطہ میم.ون میں رجسٹر ہونے کے لیے پہلے خود آپکو
رجسڑڈ کرنا ہوگا اور اس پیج میں دیے گئے تمام الزمی تفصیال ت کو مکمل بھرنا ہوگا۔ اسکے بعد اپکو موبائل
یا ای-میل کے ذریعہ ویریفکشن کوڈ ملے تب اپکا رجسڑیشن مکمل ہوجائے گا۔

رجسٹریشن کے لئے درست موبائل نمبر ،ای-میل اور آی-ڈی کارڈ بہت ضروری ہے

رجسٹریشن مکمل ہوجانے کے بعد اب آپ اپنے کالئنٹس کے پروفائل بناسکتے ہیں۔
👉 www.meem.one/agent

بالجھجک آپ اپنے بزنس کے سلسلہ میں ہم سے مدد حا صل کرسکتے ہیں ،ہماری
صالحیت کے مطابق ہم آپکو رہنمائ ومدد کرینگے۔
ہمارے آفس کا پتہ:
India, Telangana, Hyderabad office: #18-14-76, Near Zafaria Masjid, G.M.Nagar,
Sontosh Nagar, Phisal banda, Hyd, (TS).

ہمارے با صالحیت میم.ون کی ٹیم سے مکمل مدد وسپورٹ حاصل کریں۔
For help & support: +91 77310 37526, +91 86861 51489
Email: support@meem.one
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شکریہ

