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تجارب وخبرات
لّخصت لنا أن نعمل على أدوات وبرامج تمّكن العمالء بالتحكم الكامل في الخدمة 

المقدمة لهم، متضمنة االستقالل واالستقرار بتسليم كل ما تم عمله من قبل فريقنا 
وليس هذا وحسب، بل نقدم المساعدة الكاملة التي تجعل من عمالئنا على معرفة في 
طريقة التعامل مع مواقهم االلكترونية مع الشعور بانهم  ليسوا بحاجة إلينا في كل 

مرة ، متخطين فكرة االستدامة التي ال يفضلها الكثير من العمالء 



!فريق صغير 
قادر على انجاز اعمال متوسطة الى كبيرة بوقت قياسي وسريع

الموقع االلكتروني المتخصص أيضا بتقنية سكاي ويب هي امتداد لـ ، اكس أو 
المعلومات ، بلورنا بعض الخدمات لتكون اسهل من خالل ممارسة عملنا في 
سكاي ويب وعالقتنا بالعمالء ولدت أفكار واساليب جديدة تلبي احتياجاتهم 

األساسية في بنا نشاطهم التجاري 



الخدمات والتوقعات
نتفهم قيمة الوقت بالنسبة لك ، لذلك نعرف االحتياج المناسب الذي تبحث عنه والطريقة 

التي تريد   

االستقرار والخصوصية واالستقاللية
نعزز الثقة لدى العمالء باألعمال التي نقدمها لهم ، فاختياراتنا دقيقة ومنتقاه 

لمزودي خدمات النطاق واالستضافات ونحرص تسليم  كل الحسابات المتعلقة بالخدمة 

01
02
الشفافية والوضوح03

طريقتنا فهم االحتياجات أوال، والبحث عن أفضل الطرق واإلمكانيات التي تخدم العمالء 
.وبالطريقة التي يريدون 

الشفافية



التحليل
له من حجز النطاق والمساحة المناسبهمعرفة المتطلبات والبدء في ترتيب اإلجراءات 

المالئمة للنشاط التجاري

التنفيذ
وتطبيق الوان الهوية وتوزيع المحتوى ( الموقع االلكتروني ) تركيب إدارة المحتوى 
بحسب الفكرة للنشاط

01
02
النشر03

يوم من 30تسليم البيانات ونشر الموقع على الويب واستقبال مالحظات التعديل خالل 
تاريخ التسليم 

طريقة العمل



توّسع بأعمالك من اول نقطة انطالق فعليه مع 
استضافة مشتركة حتى تصل الحاجة الى سيرفرات 
يعتمد عليها ، نلبي احتياجك بدون توقف اعمالك ، 

جمعنا لك اكثر االشياء شيوعا  

01االستضافة



نقدم خدمة حجز النطاقات من شركات مختلفة وال نقيد العمالء في 
اختياراتهم الخاصة ولكن نوفر الوقت بتنفيذ هذه الطلبات وخاصة 

النطاقات السعودية 

النطاقات

فة
ضا
ست

اال



مجانا   CDNخدمة ✓
شهادات أمان مجانا  ✓
مجانا   DDOSحماية ✓

أدوات مهمة بالنسبة لك
ابَق مطمئنا  اذا كنت تبحث عن االستقرار فهذا ما تبحث عنه

phpتحكم بإصدارات ✓
تنفيذ أوامر كرون✓
ipحجب مجموعات ✓

cpanelلوحة تحكم ✓
نسخ احتياطي مجانا  ✓
مراقبة الخوادم✓

ت الواردة حيث نبدأ بتحليل االتصاال، طبقات حماية مختلفة بشكل مجاني لكل خطط االستضافة المشتركة أو الخوادم المدارة 
لفات ثم االعتماد في الطبقة الثانية على أنظمة اكتشاف الم، للموقع عن طريق الطبقة األولى لكشف االقتحام المبكر 

الثة سيواجه طبقة الحماية والعزل كطبقة حماية ث، الضارة في حال نجاح المخترق في تخطي الطبقة األولى وذلك مستبعد 
ي تعمل يوجد كذلك العديد من الطبقات المختلفة الت. لمنع كل األضرار المحتملة في حال تخطي الطبقتين األولى والثانية 

.خلف الثالثة طبقات األساسية 

فة
ضا
ست

اال



750MBالذاكرة العشوائية ▪
1500MHZالمعالج ▪
النطاقات غير محدودة▪
3072MBالذاكرة المؤقتة ▪
مساحة وترافيك غير محدودة▪
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة▪
200.000عدد الملفات ▪
150عدد العمليات ▪

قابلية التوسع لخطط اكبر
الترقيات متوفرة سواء باالستضافات المشتركة او السيرفرات السحابية او الخاصة

دعم فني سريع
ا لتقديم  فريق دعم فني متواجد دائم 

دقائق لتنفيذ 10المساعدة، بمتوسط رد 
ال ينحصر دورنا في . طلبك ومساعدتك

تقديم الدعم الفني فقط، وإنما يمتد 
لمشاركة العميل في وضع الحلول 

.واالستشارات التقنية للوصول ألفضل أداء

مراقبة الخادم  365/24/7
مراقبة أداء الخوادم المستضيفة للمواقع 

ساعة بشكل لحظي للتدخل 24على مدار 
.قبل حدوث أي مشكلة

االستضافة
المستخدمة بالباقات

فة
ضا
ست

اال



مشتركة غير محدودة
750MBالذاكرة العشوائية ▪
1500MHZالمعالج ▪
النطاقات غير محدودة▪
3072MBالذاكرة المؤقتة ▪
مساحة وترافيك غير محدودة▪
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة▪
200.000عدد الملفات ▪
150عدد العمليات ▪

خيارات التوّسع
لن تتوقف االعمال، سيكون االنتقال سريع 

للخطة التي تالئم متطلباتك

اكستريم
1600MBالذاكرة العشوائية ▪
2400MHZالمعالج ▪
النطاقات غير محدودة▪
5120MBالذاكرة المؤقتة ▪
مساحة وترافيك غير محدودة▪
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة▪
400.000عدد الملفات ▪
250عدد العمليات ▪

االحترافية
1200MBالذاكرة العشوائية ▪
2000MHZالمعالج ▪
النطاقات غير محدودة▪
4096MBالذاكرة المؤقتة ▪
مساحة وترافيك غير محدودة▪
حسابات البريد اإللكتروني غير محدودة▪
300.000عدد الملفات ▪
200عدد العمليات ▪

فة
ضا
ست

اال



من مواقع األنترنت في % 45منصة ووردبريس تستحوذ 
العالم ، متعدد المهام ومدعوم باإلضافات والقوالب 

الغير متناهية

02الموقع



حل بديل لبدء مشروعك االلكتروني بأقل التكاليف
ا إلنشاء موقع ويب أنه يحتوي على  ووردبريس باإلضافة إلى كونه النظام األساسي األكثر استخدام 

مجموعة كبيرة من الوظائف اإلضافية والمكونات التي يتم تثبيتها بسهولة أثناء إنشاء موقعك على 
ا في التخصيص .الويب ، مما يمنحك خيارات غير محدودة تقريب 

قع
مو

ال



دعم االتجاهات✓
دعم محرر النصوص✓
لوحة تحكم بالقالب مستقلة ومدمجة✓
باني صفحات اساسي ويمكن تعطيله ✓

واستخدام اخر
متعدد االستخدامات متجر او تعريفي او ✓

مدونات او تعليمي
منطقة هيدر متنوعة✓
متجاوب مع الشاشات مع تخصيص تصميم✓

لكل شاشة
إخفاء اقسام او محتويات لشاشات معينة✓
باستخدام خلفيات لمناطق متنوعة بالقال✓
دعم لخلفيات الفيديو✓
رفع خطوط مخصصة✓
مؤثرات للصور✓
منطقة حرة للتصميم+ مناطق للتذيل 3✓

الخاص

إخفاء منطقة التذييل✓
دعم ألشهر مشغالت الميديا✓
معرض صور✓
اليت بوكس✓
شريط صور ✓
يةشريط غلق وفتح بمحتوياته الداخل✓
صناديق تحذير✓
التحكم بشكل والوان االزرار✓
صناديق االسعار✓
تمرير مخصص مقاالت او مشاريع او ✓

مخصص
المربعات الجانبية لصفحات محددة✓
قائمة الميقا✓
استخدام اكواد التنسيقات موحد لكل✓

الصفحات

قالب ابن إضافي✓
التكامل مع اشهر البالقنات✓
مناطق اكواد للتتبع✓
التحكم بشكل الصفحات بعيد عن ✓

خيارات القالب
دعم النماذج المخصصة✓
دعم مكون اللغة اإلضافية✓
دعم كامل لالكواد المختصرة✓
نسخ احتياطي للقالب✓
تكوين أعمدة يسار ويمين للمربعات✓

الجانبية
التحكم بصفحة البحث✓
قائمة مخصصة لصفحة البحث✓
قائمة مخصصة لقائمة الجوال✓
صفحات هبوط✓

قالب متعدد االستخدامات
باني الصفحة مضمنه بالقالب ، ال مزيد 

من اإلضافات التي تحدث تعارضات وتسبب 
بطئ بالموقع

قع 
مو

ال



قع
مو

ال

مبالتصمياإلضافات المتعلقةمنمزيدال
تختار أدوات اإلدارة واألدوات التفاعلية بعناية ، الستقرار اكثر وصيانة وتحديثات اقل مع االمكانية القصوى 

صناعة أماكن لوضع المحتوى بشكل احترافي 

دليل كامل 
قناة تعليمية للتعامل مع أدوات القالب 

من البداية حتى االحتراف



اذهب الى االتجاه الصحيح
اعمالك بتصرفك الخاص مع قابلية التوسع

الباقات

المتكاملة-االعمال –القياسية –المبتدئة 

03



saاوcomدومين امتداد 
حجز النطاق الذي يدل على نشاطك

استضافة لينكس مشتركة
يحجز المساحة للموقع والبريد االلكترون

اعداد البريد االلكتروني
حساب 15انشاء حسابات البريد عدد 

الموقع االلكتروني
بناء موقعك بالووردبريس بلغتين

ريال لمرة واحدة فقط1799
لدي مساحة ونطاق وبريد الكتروني 
ستقل التكلفة بحسم مبلغ النطاق والمساحة

المبتدئة



ملخص الخدمة

خدمات ما بعد التسليم
يوما بعد التسليم30تعديالت لغاية ▪
يوما 180ضمان لمدة ▪
المساعدة عن طريق اجتماعات قوقل ميت او ببرامج التحكم عن بعد▪
الدعم الفني من خاللنا ومن خالل المستضيف ▪

com   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد
sa   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد

ريال سنوي 365 
ريال سنوي 399 

مدة التنفيذ لهذه الخدمة 
ايام5أيام الى 3الوقت المتوقع من 

حجز النطاق وتجهيز المساحة واعداد البريد االلكتروني▪
تنصيب الموقع بمنصة ووردبريس وضبط االعدادات المتعلقة بإدارة المحتوى ▪
ضبط القالب حسب الهوية البصرية وتوزيع المحتوى بالطريقة المناسبة له▪
خمس صفحات او صفحة هبوط ▪

جى االطالع على االحكام والشروط بالموقع االلكترونيير
الترجمة مستندة للمحتوى المقدم لنا من قبل طالب الخدمة ، كذلك المحتوى ال يتم كتابته 
من قبلنا  ، في حال طلب كتابة المحتوى او ترجمته فهو يقع كخدمة مستقلة مدفوعة بعد 

تحديد التكلفة المالئمة لكمية النصوص ونوعية الترجمة 

المبتدئة



ةالقياسي
ريال لمرة واحدة فقط2499

saاوcomدومين امتداد 
حجز النطاق الذي يدل على نشاطك

استضافة لينكس مشتركة
يحجز المساحة للموقع والبريد االلكترون

اعداد البريد االلكتروني
حساب 15انشاء حسابات البريد عدد 

الموقع االلكتروني
بناء موقعك بالووردبريس بلغتين

seoاالرشفة
تهيئة الموقع لمحركات البحث

النماذج المخصصة
انشاء نموذج طلب خدمة بحقول 
مخصصة حسب خدمات العميل

لدي مساحة ونطاق وبريد الكتروني 
ستقل التكلفة بحسم مبلغ النطاق والمساحة



ملخص الخدمة
حجز النطاق وتجهيز المساحة واعداد البريد االلكتروني▪
تنصيب الموقع بمنصة ووردبريس وضبط االعدادات المتعلقة بإدارة المحتوى ▪
ضبط القالب حسب الهوية البصرية وتوزيع المحتوى بالطريقة المناسبة له▪
seoاعداد االرشفة وتهيئة  ▪
انشاء النموذج الخاص بطلب الخدمة حسب الخدمات الموجودة بالمحتوى▪
تكوين اللغة اإلضافية ▪

ما بعد التسليم
يوما بعد التسليم30تعديالت لغاية ▪
يوما 180ضمان لمدة ▪
المساعدة عن طريق اجتماعات قوقل ميت او ببرامج التحكم عن بعد▪
الدعم الفني من خاللنا ومن خالل المستضيف ▪

جى االطالع على االحكام والشروط بالموقع االلكترونيير
الترجمة مستندة للمحتوى المقدم لنا من قبل طالب الخدمة ، كذلك المحتوى ال يتم كتابته 
من قبلنا  ، في حال طلب كتابة المحتوى او ترجمته فهو يقع كخدمة مستقلة مدفوعة بعد 

تحديد التكلفة المالئمة لكمية النصوص ونوعية الترجمة 

com   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد
sa   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد

ريال سنوي 365 
ريال سنوي 399 

مدة التنفيذ لهذه الخدمة 
ايام5أيام الى 3الوقت المتوقع من 

القياسية



االعمال
ريال لمرة واحدة فقط3749

saاوcomامتداددومين
حجز النطاق الذي يدل على نشاطك

استضافة لينكس مشتركة
يحجز المساحة للموقع والبريد االلكترون

اعداد البريد االلكتروني
حساب 15انشاء حسابات البريد عدد 

الموقع االلكتروني
بناء موقعك بالووردبريس بلغتين

seoاالرشفة
تهيئة الموقع لمحركات البحث

النماذج المخصصة
انشاء نموذج طلب خدمة بحقول 
مخصصة حسب خدمات العميل

لدي مساحة ونطاق وبريد الكتروني 
ستقل التكلفة بحسم مبلغ النطاق والمساحة

شعار
تصميم شعار ثالث انماط

بروفايل
تصميم ملف تعريفي لغتين



ملخص الخدمة
حجز النطاق وتجهيز المساحة واعداد البريد االلكتروني▪
تنصيب الموقع بمنصة ووردبريس وضبط االعدادات المتعلقة بإدارة المحتوى ▪
ضبط القالب حسب الهوية البصرية وتوزيع المحتوى بالطريقة المناسبة له▪
seoاعداد االرشفة وتهيئة  ▪
انشاء النموذج الخاص بطلب الخدمة حسب الخدمات الموجودة بالمحتوى▪
تكوين اللغة اإلضافية ▪
تصميم شعار ثالث انماط▪
pdfتصميم ملف تعريفي  لغتين ▪

خدمات ما بعد التسليم
يوما بعد التسليم30تعديالت لغاية ▪
يوما 180ضمان لمدة ▪
المساعدة عن طريق اجتماعات قوقل ميت او ببرامج التحكم عن بعد▪
الدعم الفني من خاللنا ومن خالل المستضيف ▪

جى االطالع على االحكام والشروط بالموقع االلكترونيير
الترجمة مستندة للمحتوى المقدم لنا من قبل طالب الخدمة ، كذلك المحتوى ال يتم كتابته 
من قبلنا  ، في حال طلب كتابة المحتوى او ترجمته فهو يقع كخدمة مستقلة مدفوعة بعد 

تحديد التكلفة المالئمة لكمية النصوص ونوعية الترجمة 

com   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد
sa   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد

ريال سنوي 365 
ريال سنوي 399 

مدة التنفيذ لهذه الخدمة 
يوم15أيام الى 10الوقت المتوقع من 

االعمال



المتكاملة
ريال لمرة واحدة فقط6900

saاوcomدومين امتداد 
حجز النطاق الذي يدل على نشاطك

استضافة لينكس مشتركة
يحجز المساحة للموقع والبريد االلكترون

اعداد البريد االلكتروني
حساب 15انشاء حسابات البريد عدد 

الموقع االلكتروني
بناء موقعك بالووردبريس بلغتين

seoاالرشفة
تهيئة الموقع لمحركات البحث

النماذج المخصصة
انشاء نموذج طلب خدمة بحقول 
مخصصة حسب خدمات العميل

لدي مساحة ونطاق وبريد الكتروني 
ستقل التكلفة بحسم مبلغ النطاق والمساحة

هوية تجارية
بطاقة العمل واالظرف واألوراق وكروت 

التعريف والدليل االرشادي للهوية
بروفايل

تصميم ملف تعريفي لغتين



ملخص الخدمة
حجز النطاق وتجهيز المساحة واعداد البريد االلكتروني▪
تنصيب الموقع بمنصة ووردبريس وضبط االعدادات المتعلقة بإدارة المحتوى ▪
ضبط القالب حسب الهوية البصرية وتوزيع المحتوى بالطريقة المناسبة له▪
seoاعداد االرشفة وتهيئة  ▪
انشاء النموذج الخاص بطلب الخدمة حسب الخدمات الموجودة بالمحتوى▪
تكوين اللغة اإلضافية ▪
تصميم الهوية التجارية ، الشعار والدليل االرشادي الخاص به وكروت التعريف واألوراق واالظرف ▪
pdfتصميم ملف تعريفي  لغتين ▪

خدمات ما بعد التسليم
يوما بعد التسليم30تعديالت لغاية ▪
يوما 180ضمان لمدة ▪
المساعدة عن طريق اجتماعات قوقل ميت او ببرامج التحكم عن بعد▪
الدعم الفني من خاللنا ومن خالل المستضيف ▪

com   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد
sa   التجديد السنوي لالستضافة  والنطاق امتداد

ريال سنوي 365 
ريال سنوي 399 

مدة التنفيذ لهذه الخدمة 
يوم30يوم الى 25الوقت المتوقع من 

جى االطالع على االحكام والشروط بالموقع االلكترونيير
الترجمة مستندة للمحتوى المقدم لنا من قبل طالب الخدمة ، كذلك المحتوى ال يتم كتابته 
من قبلنا  ، في حال طلب كتابة المحتوى او ترجمته فهو يقع كخدمة مستقلة مدفوعة بعد 

تحديد التكلفة المالئمة لكمية النصوص ونوعية الترجمة 

المتكاملة



التسويق بواسطة اعالنات قوقل

ادارة المواقع بدال عن العميل

الترجمة الى اللغة االنجليزية

كتابة المحتوى االبداعي

الدعم الفني اصالحات وتحديثات تصميم الهوية التجارية

جميع الخدمات ليس لها سعر محدد ، معتمدة كليا على طلبات العميل بعد دراسة للتكاليف 
المتوقعة لكل خدمة او مجموعة خدمات 

04خدمات



تصميم الهوية التجارية

تقوية الحضور 
عبر عن جوهر عالمتك التجارية، وتميز عن بقية  
المنافسين ، من هنا تنطلك بدايتك الحقيقية 

تصميم الهوية التجارية وفق المعايير الصحيحة 
لتعزز الثقة بين منشأتك وجمهورك  

تتوفر لدينا باقات و خدمات منفردة في التصميم

شعار متعدد األنماط  ▪
الملف االرشادي للشعار▪
بطاقة العمل▪
كروت التعريف▪
المجلدات▪

أوراق الخطابات والمستندات▪
االغلفة لتواصل االجتماعي▪
الرول اب ▪
االنفوجرافيك▪
الصور االعالنية▪

ت 
دما

الخ



كتابة المحتوى
عالقتك اقوى

بناء عالقة قوية مع العمالء مهمة ليست سهلة ألنها 
تعتمد على معايير محددة

فالمحتوى المفيد الذي يوضح اهدافك  يعزز الثقة 
والصلة بينك وبين العمالء  سيقدم الكثير في فهم 

الخدمة او المنتج او حل المشكالت لهم

وعندما يشعرون وقت حصولهم على خدمتك او منتجك 
ستضمن والئهم  وارتباطهم بك وبنشاطك التجاري ، 

النتائج التي تحصل عليها 
الظهور على محركات البحث03جذب العمالء جدد والمحتملين02الوعي بالعالمة التجارية01

كتابة محتوى يصل إلى األشخاص المهتمين بمنتجك أو الخدمة التي ستكون استراتيجيتنا على هذا النحو 
.تود بالحصول عليها من العمالء والتأثير فيهم، دورنا ينحصر بإنشاء محتوى يناسب فكرة نشاطك

الخدمة للغة واحدة عربي او انجليزي في حال طلب ترجمة ستضاف تكلفة مستقلة 

ات
دم

الخ



الترجمة الى اللغة االنجليزية
الترجمة الجيدة المنوط بها التواصل مع جهات 
أجنبية لتدعيم عملك وتوسيع نشاطه أمر  هام، 

وليس بمثابة رفاهية 

فسواء كنت تعمل في مجال المحاسبة واألمور 
المالية، أو مجاالت اإلعالم ونشر المحتوى، أو تمتلك 

شركة صغيرة أو ناشئة، 

سيحتاج عملك في مرحلة ما إلى خدمات الترجمة 
االحترافية التي يقدمها مترجم محترف قادر على 
التعامل مع المصطلحات الدقيقة المختصة بمجال 

عملك وتقديم ترجمة احترافية

حسب نوع النشاط وانتقاء المصطلحات التي تدل عليه مباشرة سنعمل على ترجمة المحتوى 

ت 
دما

الخ



الدعم الفني
استقرار اكثر 

فريقنا متخصص في تقديم الدعم لتكون اعمالك على 
الويب مستقرة ومحدثة دائما بدون توقف

إيجاد حلول بديلة وغير مكلفة لتسيير اعمالك بطريقة 
افضل واشمل للحد من التعطل

تقرير مفضل عن المشاكل واالخطاء وتقديم المشورة 
وإيجاد بدائل مجربة ومضمونة النتائج 

الخدمات في الدعم
المساعدة عن بعد 03التحديثات الشاملة للموقع 02اإلصالحات واكتشاف االخطاء01

في حال طلب الدعم الكامل الخدمة تدفع لمرة واحدة وحسب كمية المشاكل التي تم حلها 
والمستمر ستدخل الخدمة هذه ضمن اطار خدمة إدارة الموقع بعقد محدد

ات
دم

الخ



ادارة الموقع بدال عن العميل
دعنا ان نتولى عنك مهمة إدارة موقعك 

االلكتروني وتفرغ بإدارة منشائك وما يتعلق بها

نتولى المهام االلكترونية بجدية اكبر ونولي 
اهتمام اكبر بهذا المجال 

تعيين موظف متخصص بإدارة موقعك وعمالئك 
ستكون على اطالع مباشر لكل شي بهذا الشأن

حسب متطلباتك يتم دراستها لتكون النتائج افضل وفعالة عقود ممتدة تبدا من ثالثة اشهر الى سنة 
: باختيار كامل او عدة خدمات او حتى خدمة واحدة من الخدمات التالية 

إدارة المحتوى حسب مستجدات المنشاة ▪
إدارة العمالء والرد على استفساراتهم▪
الصيانة الشاملة للموقع▪
التحديثات التقنية▪
إدارة حسابات التواصل االجتماعي▪
إدارة التسويق االلكتروني▪

ت 
دما

الخ



التسويق الرقمي
انتشار اكثر 

حضور موقعك في محركات البحث والتواصل االجتماعي 
من األولويات القصوى لتحقق نجاح مشروعك

اذا كنت تبحث عن إدارة حمالتك االعالنية سوف نوفر لك 
عناء البحث عن هذه الخدمة فقط دع المهمة لنا

نختار المنصة المالئمة النتشار خدمتك والعمالء 
المهتمين بها مع استخدام األدوات التي تعزز االنتشار 

تتم مناقشة هذه الخدمة ووضع األساليب الصحيحة للحصول على تحديد المنصة حسب المنتج او الخدمة 
افضل النتائج مبنية بحسابات العميل نفسه ليسهل عليه معرفة المسار الصحيح للحملة االعالنية  

انشاء حسابات احترافية او تجارية ▪
تيك توك|  سناب شات | تويتر | انستغرام | فيسبوك | قوقل إعالنات | انشاء الحمالت على منصات  ▪
تصميم صور لبعض المنصات التي تتطلب إعالنات بالصور▪
تصميم فيديو للمنصات التي تتطلب ذلك▪
كتابة الكلمات الداللية والوصفية▪
مراجعه التكامل بين المنصة والموقع االلكتروني وتحليل المشاكل اذا وجدت وحلها مباشرة▪

ات
دم

الخ



مراسلة او اتصال
0551019920

البريد االلكتروني
info@xoweb.net

مواعيد العمل
الخميس-السبت 

أوقات العمل
م11.00-ص 10.00

موقعنا االلكتروني
www.xoweb.net

التواصل معنا
نسعد بتلقي مالحظاتكم واستفساراتكم



شكرا  الختياركم لنا

www.xoweb.net
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