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معلومات عنا
اإلبداعيهدفنا

اتصالمجاالتخلقطريقعنوذلكعمالئناوروحوقلبعقلبلوغإلىنسعى

.والمشتركةالجماعيةخبرتناتشملبدورهاوالتيأكثربعنايةوفعالةمرئية

وقبالسمتصلينبالبقاءنمكنهمبحيثعاليةمراتبلبلوغعمالئنانساعد

تقوموالتيإنسانيطابعذاتخبراتبإبداعنقوم.بهمالخاصةالمستهدفة

كوذلمعنىذاتاألشخاصحياةوتجعلاألعمالوتنميالتجاريةالعالماتبتحويل

علىالحصولأجلمنوالتكنولوجياواالبتكاروالثقافةجديدةأفكارطريقعن

وكبرىصغرىشركاتمعبالتعاونقمناكما.نوعهامنوفريدةأصليةخبرات

ىإلللوصولدائمامطلبنايسعىحيثالنطاقواسعةزمنيةوجداولبميزانيات

.جدارائععمل

مهامنا

مهامنا في إنشاء تجارب موحدة للعالمة التجارية آخذين بعين االعتبارتتمركز 
لة وبارزة نقوم بتصنيع تجارب أصي. والتعاون والتحويلواالستراتيجية التصميم 

ومتناسقة عبر جميع المنصات بدئا من مواد التسويق الرقمية إلى واجهات 
. المستخدم وتصميم الويب وتطبيقات الجوال
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خدما تنا
نقدم مجموعة من خدمات التسويق الرقمي وتطوير المواقع االلكترونية 

بنطاق واسع، كما تضم خدماتنا تصميم وتطوير المواقع االلكترونية 

افة والتسويق عبر شبكة  التواصل االجتماعي وتحسين محركات البحث باإلض

.إلى العديد من الخدمات األخرى

التصميم
الجرافيكي

تطوير المواقع 
االلكترونية

تطوير تطبيقات 
الجوال

دارة 
المحتوى

إدارة مواقع التواصل 
االجتماعي

اءــوم بإنشــنق
شركات األعمال
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We Create Your Business

الجرافيكيالتصميم
خـــدماتنـــا



من المؤكد أنكم في العديد من األحيان تفقدون األمل فيما يتعلق بمظهر الموقع 
االلكتروني وتتراجعون حتى عن شراء منتج ما بسبب تغليفه في المخازن، رغم كونه 

.جيد بالمقارنة مع منتج بتغليف جميل

خدماتبتقديم نقوم 
من الحصول على مرتبة راقية في السوق تمكنكم 

بشكل تام وذلك عن طريق العمل مع مصممين ذوي 
.الجرافيكيخبرة عالية في التصميم 

خدمات التصميم

الدعائيةالمنشورات 
البوسترات اإلعالنية
التعبئة و التغليـــف

اإلعـــــــالنىالفيـــديو 
خدمــــات الجرافيـــك

تصميـــــم الشعــــــار
كـــــــروت األعمــــــال
األوراق الرسميـــــــــة
الملفات التعريفية

العروض التقديمية

الجرافيكيالتصميم 

6الجرافيكيالتصميم  

للشركةالمرئي جودة المظهر
يم فاألمــــر ال يتعلق بكيفية ظهـور التصـم

ق النهائي أو االتجــاهــات المتبعــة بل يتعلـ
فـوس بالمشاعر التي يثيرها التصميم في ن

الجمهور المستهدف

األكثـــر أهميــةهـواألول االنطبــاع 
هنــا مــن أجــل ضــمان مالحظــة وتمييــز نحــن 

موقعـــــك االلكترونـــــي أو الشـــــعار أو تغليـــــف 
ا نعمـل أيضـ. المنتج بشكل يجعله ذو أهميـة

ـــركة  ـــة للش ـــة المرئي ـــى الهوي ـــام عل بشـــكل ت
آخــذين بعــين االعتبــار جميــع متطلباتــك إلــى

.جانب نوع الشركة أو المنتج أو الخدمة

اءــوم بإنشــنق
شركات األعمال



We Create Your Business

تطوير المواقع
االلكترونية

خـــدماتنـــا



https:// wwwعالمتكتعكسصورةفهو.أعمالكواستراتيجيةتسويقكمنمهمجزءإنه
قعكلمومبرمجتختارعندما.للمستهلكينبالنسبةالعمليةوخبرتكالتجارية

ذاتودةبججانبكللتنفيذبهتثقأنيمكنشخصإلىتحتاجفأنتااللكتروني
.عاليمستوى

(إلآر يوموقعك االلكتروني ليس عبارة عن 
(URLفقط...

رةخببتنظيمنقومفسوفالمستهلكين،أومنتجكأوشركتكنوعكانمهما
.سلسةبطريقةالقنواتومتعددةالمنصاتمتعددة

...ال داعي للقلق

، إذا كانــت شــركتك متخصصــة فــي التجــارة االلكترونيــة فأنــت تعلــم أهميــة الموقــع الجيــد
ــت بمفــردك ــوة التجــارة : لس ــف حاليــا ق ــركات التــي تكتش ــد مــن الش ــاك العديــد والعدي هن

ونــي نحــن إيجــابيين منــذ القــدم ونقــوم بتثبيــت علــم تطــوير الموقــع االلكتر. االلكترونيــة
للتجارة في كل وقت

خدمات التطوير 

فعلـه؟ما الذي يمكننـا 
أوال بالعديــــد مــــن األبحــــاث حــــول نقــــوم 

ـــــات األداء  الشخصـــــيات والمـــــداخل وبيان
نقــوم . ودراســات حــول تجربــة المســتخدم

ل بجمع بعـض األفكـار الرئيسـية لتسـهي
تبليغ العملية

؟ثم ماذا
بتطــــوير كــــل صــــفحة بــــدئا مــــن نقــــوم 

المالمســة األولــى مــع المســتخدم إلــى أن 
.يتم تأكيد الشحن

ةااللكترونيالمواقعتصميم

8تصميم  المواقع االلكترونية

اءــوم بإنشــنق
شركات األعمال



...يمكنك االستغناء عن قائمة العمل
المعقدةهذه العملية نهتم بكل شيء في 

نجلب شركتك
...إلى الحياة على الشاشة

مداخلفهمأجلمنمعكفريقنايعملالبرامج،أواألحذيةبيعتخصصك،كانمهما
واألشياءورغباتكمتطلباتكجميععلىالعثورالطريقةبهذهيمكننا.شركتكومخارج

كيلبتشنقومفعندمافقط،هناشراكتناتنتهيال.عليهاتتوفرأنيجبالتيالجميلة
تكمنالالطويل،المدىعلىمعهاموجودينإذانكونالتجارية،العالماتمعفريق

نوعكانمهمالموقعكصيانةبعملتقومالتيالجهةاعتبارنايمكنكهنا،المعاملة
التحويالتدفعتريدكنتإذا.التصميمتغييرأواألعطالبعضإصالحسواءالعطل،

مكانيوجدالفإذاالطويل،المدىعلىتأثيروتركملتزمينوجعلهمعمالئكعلىوالحفاظ
.هنامنأفضلمشواركمنهلتبدأآخر

الللتسوقالمدمجةالتجربةأنجيدانعلم
إنشاءيمكننا.الشحنبتأكيدتنتهي
التيالحمالتلرعايةالكترونيةرسائل
يعودونحيثملتزمينالعمالءتجعل
البريدبشأنقلقبدون(ومجددامجددا

(.المؤذي

االحتفاظ بالعميل؟

تقرعتجعلكالتياألياملتلكوداعاقل
صفحاتتحميلتنتظروأنتأصابعك
ناعمةتجربةفريقنالكيضمن.الموقع

.الزرعلىنقرةأولمنتبدأومبسطة

سرعة الموقع؟

9تصميم المواقع االلكترونية



We Create Your Business

تطوير تطبيقات
الجوال 

خـــدماتنـــا



نقوم ببناء
تطبيقاتك للجوال 

تستمتع أنت
بنمو أعمالك

فيمااألولىالمرتبةتحتلالتيالشركاتبينمنEDesingerااللكترونيالتصميمشركةتعتبر

أوتدئةمبشركةكنتسواء.متطلباتكيناسببشكلالمعدلةالجوالتطبيقاتببناءيتعلق

برامجأوموقعهمتوسيعأجلمنمختلفةأحجاممنالشركاتمساعدةيمكنناراسخة،

تجربةوخبراءمصممينمنالمتكونفريقنايعمل.الجوالتطبيقاتمنصةإلىشركتهم

خصيفيماعلينااالعتماديمكنك.وجذابةحدسيةبرامجتصميمأجلمنجانبكإلىالمستخدم

.متعددةمنصاتعبرالجوالبرامجتطويرخدماتتوفير

والتطبيقات  الجــــــــتطوير 

11تطبيقات الجوال تطوير 

عنوالبحثالجغرافيوالوسماالجتماعيالتواصلمواقععلىالمشاركاتقامت
إلىبحاجةأعمالشركةلديككانتإذا.مختلفمستوىإلىالجوالبدفعالمعلومات

الطريقة.الجوالمستخدميجذبإذافيجباإلنترنت،عبرعمالئهاإلىالوصول
.الجوالبالهاتفخاصتطبيقعلىالحصولهواآلنهذالبلوغالفعالة

قامت أجهزة الجوال 
.مسبقااإلنترنت بغزو

اءــوم بإنشــنق
شركات األعمال



...نساعدك على
، تحويل أفكارك إلى تطبيقات

.قم بحل المشاكل واجعل تطبيقك عبارة عن منجم ذهب محتمل

عندماالدوريفياألولىبمرتبتهاDesingerااللكترونيالتصميمشركةتتباهى

.ويندوزويدأندروبنظامخاصةتطبيقاتبتطويراألمريتعلق

منخطوةآخرإلىالجواللتطبيقاتبالنسبةواحدةغايةإلىبالتطورقمنا

.التطبيقتسويق

فيكرواداألولىالمراتبباحتاللحاليانقومعديدة،سنواتمنذلخبرتنانظرا

يرتطويخصفيمافعاليةاألكثرالشركاتبينمنشركةوباعتبارناالصناعة

.حالياالتطبيقات

رمن أجل أن نصبح شركة تطوي
موثوق فيها وذات قيمة،

لـدى هـؤالء. بتوظيف مطوري تطبيقات الجوال أذكياء وذوي خبرة ودهـاء تجـاه التكنولوجيـانقوم 

.المطورين معرفة معمقة لجميع المنصات واألنظمة المستعملة في تطوير تطبيقات الجوال

كــل هــذا مــن أجــل . مطــورين ومصــممين ومهندســين إبــداعيينمــن باإلضــافة إلــى فريــق مكــون 

يـق شـاركنا أفكـارك عـن التطب. احترام متطلبات مشروعك بمعايير خاصة ورأس مال بشري مناسب

. ودعنا نقوم بإنشاء نقطة تماس رائعة مع عمالئك من أجل نمو شركتك

12تطبيقات الجوال تطوير 



We Create Your Business

إدارة المحتوى
خـــدماتنـــا



+

التسوق حملةال يمكن أن تكون 
استراتيجيةبدونالرقمي كاملة 

.قوية مطورة منذ البداية

فهي تأخذ كـل أجـزاء التسـويق الرقمـي 
ن ووسائل التواصل االجتمـاعي وتحسـي

محركــات البحــث والمحتــوى وحمــالت 
ة البريــد االلكترونــي والعالمــات التجاريــ

والتصميم وتنسجهم إلى خطة واحدة
ـــــكة ـــــية . متماس ـــــتم بفرض ـــــي ته فه

امم، لنجرب هـذه "قل وداعا لـ . المعادلة
ـــة ـــب " الطلق ـــتراتيجية ورح ـــة باس قائم

ي على البيانات ومركزة على النجـاح والتـ
.تضمن لك قيمة ونتائج

يعتبـــــــــــر البحـــــــــــث 
والتخطـــيط األصـــول 

مـن خاللهـا يـتم التـي
ية اســـتراتيجتنشـــئة 

. جيدة

استراتيجية أيضا إلىبحاجةعالمتك التجارية مميزة، لهذا أنت 
رقمية مدمجة استراتيجية طريقمن المنافسة عن ابرز .مميزة

.التجارية بشكل جيدعالمتك تعكس

المحتوىإدارة 

14إدارة المحتوى

اءــوم بإنشــنق
شركات األعمال



رقميةاستراتيجية 
ىمتعددة األوجه وتحتاج إل

لهذا نرفض الصوامع وندعم الفرق المتعددة . التنوع في المنظور
ين يجتمع كل من التصميم والتسويق والخبراء التقني. التخصصات

.من أجل إنشاء شيء بالتعاون

مهامنا
يلة رقمية والتي من شأنها إعطاء  نتائج طواستراتيجية نقوم بتطوير 

نركز على نتائج صارمة وقابلة. تعتبر التحليالت لب منهجنا. األمد
هدنا  نكرس ج. للقياس والتي ترتقي إلى أهداف عالمتك التجارية الكبيرة

من أجل دعم عالمتك التجارية ودفعها إلى األمام، كما  نبلغ مستوى 
ر تعتب. عالي لنضمن لك نتائج مرغوب فيها وبالطريقة  التي تريد

من المستحق . ألهداف  شركتك1الرقمية القائد رقم االستراتيجية 
.االستثمار في الشيء الصائب

15إدارة المحتوى



We Create Your Business

إدارة مواقع
التواصل االجتماعي

خـــدماتنـــا



VSVS

?
ماذا يقصد بإدارة مواقع

التواصل االجتماعي؟

قـع أجل، هم عبارة عن هشيم ألنه ال يوجد شيء ينشر رسالتك بسرعة بالمقارنـة مـع موا
لتكلم اجعل عمالئك على اإلنترنت يتأثرون ويرتبطون  ويبدؤون بـا! التواصل االجتماعي

لـب ال ترغـب بهـذا التـأثير اإليجـابي؟ فـي حـين يج. عنك عبر شبكات التواصـل االجتمـاعي
تحســين اإلعــالم االجتمــاعي العديــد مــن الــزوار، يقــوم التســويق عبــر شــبكات التواصــل
االجتمــاعي عــن طريــق إعالنــات مدفوعــة لشــركتك أو عالمتــك التجاريــة بزيــادة عــدد الــزوار 

.والرفع من التحويالت

،"الملك"والمحتوى هو " العرش"إذا كان تحسين محركات البحث هو 
"!يمالهش"إذا تحسين اإلعالم االجتماعي والتسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي هما 

اعي،باعتبارنا نحن من يتكلف بمواقع التواصل االجتم
كــار نبــدأ خطوتنــا باستشــارة أوليــة ثــم بعــدها بجمــع األف

حول فئات العمر المسـتهدفة بـدئا مـن خـط المراسـلة  
على والمنشور اإلبداعي لتحسين ملف عالمتك التجارية

مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، كمـــا نســـعى إلـــى إنشـــاء 
ذ رسومات معدلـة بشـكل جيـد إلـى جانـب ترتيـب وتنفيـ

.حملتك

مهامنا

اءــوم بإنشــنقاالجتماعيالتواصل مواقع إدارة 
شركات األعمال

17االجتماعيمواقع التواصل إدارة 



منهجنا
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ـــــــــــــــــــــل  تحلي
الصــــــــــــــــــناعة 

.  والمنافس

ــــــــــــــــــــــــد  تحدي
المنصـــــــــــــــــات 

.المستهدفة

تتبــــع وتحليــــل
.وتحسين

ــــــــأثير  ــــــــق ت خل
.وارتباط

دراســـــــــــــــــــــــة 
جمهـــــــــــــــورك 

.المستهدف

بنــــــــاء رســــــــالة 
.عالمة تجارية

تحديــد المعــايير
.الرئيسية

ـــوى  ـــاء محت إنش
.جذاب

ما الفائدة من هذا؟
لهذا نرفض الصوامع وندعم الفرق المتعددة . التنوع في المنظور

ين يجتمع كل من التصميم والتسويق والخبراء التقني. التخصصات
.من أجل إنشاء شيء بالتعاون

بعض الحقائق المهمة

من العمالء 
يهتمون بتوصيات
.التواصل االجتماعي

من الشركات تفضل 
كنموذج فايسبوك

يج تسويق مناسب لترو
.عالماتهم التجارية

من الحرفيين المنفذين
يستعملون مواقع 

التواصل االجتماعي قبل
.بدء عملية الشراء

18االجتماعيمواقع التواصل إدارة 



We Create Your Business

لكمشكراً 

Prince Saud bin Mohammed
bin Migran, Al Rabie
Riyadh 13316 6783
Kingdom of Saudi Arabic

05 36 11 99 22

info@edesigner.com.sa
www.edesigner.com.sa

Contact info
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