About us
MITACS IT Solutions is an IT service provider located in
Egypt that specializes in the design, implementation
and maintenance of IT infrastructure targeting the
Middle East market. We provide reliable IT
infrastructure that supports business requirements
and profitable IT business solutions.
And also a wide range of hardware and software
products that are customizable to your needs. Our
services include design, supply, installation and
maintenance of IT equipment.
We provide free consultation on IT solutions for work
from home, remote access, cloud based solutions, and
Virtual Private Network (VPN) solutions to manage the
current situation of Covid-19.

Who We Are
MITACS IT Solutions Company is an information
Technology service provider located in Egypt
specialized in designing, implementing and
maintaining IT infrastructure targeting Middle East
market, we provide reliable IT infrastructure
supporting business demands and profitable IT
business solutions. And also Wide range of Hardware
and Software products customizable to your needs.
Our services include design, supply, installation, and
maintenance of IT Hardware .

عنا
شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات هي مزود خدمات تكنولوجيا
المعلومات الموجود في مصر والمتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة البنية
 نحن نقدم، التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف سوق الشرق األوسط
بنية تحتية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات تدعم متطلبات األعمال وحلول أعمال
.تكنولوجيا المعلومات المربحة
وأيضًا مجموعة واسعة من منتجات األجهزة والبرامج القابلة للتخصيص حسب
 تشمل خدماتنا تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة تكنولوجيا.احتياجاتك
.المعلومات
نحن نقدم االستشارات المجانيه حول حلول تكنولوجيا المعلومات للعمل من
 وحلول الشبكة،  والحلول القائمة على السحابة،  والوصول عن بعد، المنزل
Covid-19. إلدارة الوضع الحالي لـVPN) ( االفتراضية الخاصة

من نحن
شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات هي مزود خدمات تكنولوجيا
المعلومات الموجود في مصر والمتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة البنية
 نحن نقدم، التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف سوق الشرق األوسط
بنية تحتية موثوقة لتكنولوجيا المعلومات تدعم متطلبات األعمال وحلول أعمال
 وأيضًا مجموعة واسعة من منتجات األجهزة.تكنولوجيا المعلومات المربحة
 تشمل خدماتنا تصميم وتوريد.والبرامج القابلة للتخصيص حسب احتياجاتك
.وتركيب وصيانة أجهزة تكنولوجيا المعلومات
نحن نقدم استشارات مجانية حول حلول تكنولوجيا المعلومات للعمل من المنزل
 وحلول الشبكة،  والحلول القائمة على السحابة،  والوصول عن بعد،
Covid-19.  ) إلدارة الوضع الحالي لـVPN ( االفتراضية الخاصة

We provide free consultation on IT solutions for work
from home, remote access, cloud based solutions, and
Virtual Private Network (VPN) solutions to manage the
current situation of Covid-19.

our mission
Our mission is to provide excellent service in each of
our professional disciplines, through a team of highly
experienced IT professionals, we care about giving our
best to develop your organization. MITACS IT
SOLUTIONS is a leading company that will exceed
expectations and set new standards!

our vision
To be a legend in the world of information
technology, always superior. Think differently,
generate new ideas, and unleash creativity.

مهمتنا
 من، مهمتنا هي تقديم خدمة ممتازة في كل تخصص من تخصصاتنا المهنية
 نحن نهتم، خالل فريق من محترفي تكنولوجيا المعلومات ذوي الخبرة العالية
 ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات.بتقديم أفضل ما لدينا لتطوير مؤسستك
!هي شركة رائدة ستتجاوز التوقعات وتضع معايير جديدة

رؤيتنا
 فكر. متفوقون على الدوام، أن نكون أسطورة في عالم تكنولوجيا المعلومات
. وأطلق العنان لإلبداع، أفكارا جديدة
 وتوليد، بشكل مختلف
ً

Our Solutions
We act as the technical arm for multiple ventures; lifting
the heavy weight IT challenges while allowing their
executives to focus on the core functions of their business.
Our flexible IT Management Support packages allow our
clients to operate in a hustle-free environment, while
saving time and effort, and only paying based on their
needs.

Networking
mitacs it solutions company covers all of your needs when
it involves planning, building, or upgrading your network.
we will design and implement various networks from
connecting just a few PCs to share the internet all the way

Networking
MITACS IT SOLUTIONS helps you adopt the most suitable IT
solutions for your business; we provide the full life cycle
process, while keeping Network Systems Security as our
top priority.
MITACS IT SOLUTIONS offers your organization the ability
to secure, manage and share those all important tools that
keep you up and running. Computers, printers, firewall,
phones, routers, switches and other digital resources
including mobile devices and business applications. Our
team specializes in creating and implementing customized
networking solutions that are right for your business.

Routers and Virtual Private Network (VPN)
MITACS IT Solutions company of service MPLS and 4G VPN
to realize the full benefits of a diverse and connected
business. We collect voice, data and multimedia traffic in
one secure network.

Managed Switches
MITACS IT SOLUTIONS Managed Switch installation service
addresses the growing importance of LAN reliability to
your business as the LAN performance and security is the
most significant part of your network.
MITACS IT SOLUTIONS builds a promising switching
infrastructure support Data, Voice, and Video traffic with
effectively used bandwidth through 100/1000 and 10G
switches.

Wireless
MITACS IT SOLUTIONS is transforming the business into
mobility. Providing employees with the tools to speak the
same language and collaborate anywhere and anytime. We
bring wireless networking to high traffic public areas like
airport , convention centers, hotels, shared offices,
manufacturing facilities, warehouses, auditoriums, and
classrooms with 802.11 a/b/g/n POE high-performance
access points and controllers.

حلولنا
نحن بمثابة الذراع الفنية لمشاريع متعددة ؛ رفع تحديات تكنولوجيا
المعلومات ذات الوزن الثقيل مع السماح للمديرين التنفيذيين بالتركيز على
 تسمح حزم دعم إدارة تكنولوجيا المعلومات.الوظائف األساسية ألعمالهم
 مع توفير الوقت والجهد، المرنة لعمالئنا بالعمل في بيئة خالية من الزحام
. والدفع بنا ًء على احتياجاتهم فقط،

الشبكات
تغطي شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات جميع احتياجاتك عندما
 سنقوم بتصميم وتنفيذ شبكات.تتضمن تخطيط شبكتك أو بنائها أو ترقيتها
مختلفة من توصيل عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر لمشاركة اإلنترنت على
طول الطريق

الشبكات
تساعدك ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات على تبني أنسب حلول
 مع، تكنولوجيا المعلومات لعملك ؛ نحن نقدم عملية دورة الحياة الكاملة
.الحفاظ على أمن أنظمة الشبكة على رأس أولوياتنا
تقدم ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات لمؤسستك القدرة على تأمين
 أجهزة.وإدارة ومشاركة جميع األدوات المهمة التي تجعلك تعمل
الكمبيوتر والطابعات وجدار الحماية والهواتف وأجهزة التوجيه
والمحوالت والموارد الرقمية األخرى بما في ذلك األجهزة المحمولة
 يتخصص فريقنا في إنشاء وتنفيذ حلول شبكات.وتطبيقات األعمال
.مخصصة مناسبة لعملك

) VPN ) اجهزة التوجيه & الشبكة االفتراضية الخاصة
4G  وMPLS شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات تقدم خدمات
 نقوم بجمع. لتحقيق الفوائد الكاملة لألعمال المتنوعة والمتصلةVPN
.حركة الصوت والبيانات والوسائط المتعددة في شبكة واحدة آمنة

أجهزة توصيل الشبكات
تقوم شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات بتوريد وتركيب وتثبيت
جميع أجهزة توصيل الشبكات لدعم حركة البيانات والصوت والفيديو مع
عرض النطاق الترددى المستخدم بفاعليه
used bandwidth through 100/1000 and 10G switches.

السلكي
تعمل شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات على تحويل األعمال
 تزويد الموظفين باألدوات الالزمة للتحدث باللغة نفسها.إلى إمكانية التنقل
 نجلب الشبكات الالسلكية إلى المناطق.والتعاون في أي مكان وزمان
العامة ذات االزدحام الشديد مثل المطارات ومراكز المؤتمرات والفنادق
والمكاتب المشتركة ومرافق التصنيع والمستودعات وقاعات المحاضرات
802.11 والفصول الدراسية مع نقاط وصول ووحدات تحكم عالية األداء
a / b / g / n POE.

IT Security
With the rapid growth of technology and users spreadout globally a seamless and robust networking system is
much needed to ensure data exchange being carried out
smoothly and safely.
We offer free consultations.

IT Security
With the rapid growth of technology and the spread of
users globally, there is an urgent need for a seamless
and robust networking system to ensure that data
exchange is carried out smoothly and securely.
MITACS IT SOLUTIONS is one of the leading companies
in the field of IT security.
IT security has become one of the most important
aspects of networks. Information security threats come
in many different forms. Some of the most common
threats today are software attacks, intellectual property
theft, identity theft, equipment or information theft,
vandalism, and information extortion. Mitigating risks is
critical to data protection. Adequate methods of
protection must be implemented and countermeasures
must be taken to eliminate vulnerabilities or prevent
threats.

Virtual private network (VPN)
Virtual private network (VPN) is one of the most popular
remote access methodologies especially with the work
from home concept. The VPN technology extends a
private network across a public network and enables
users to send and receive data across public networks as
if their computing devices were directly connected to
the private network. VPNs are commonly used to secure
connections to public Wi-Fi hotspots, hide IP addresses,
and make your browsing private. Software applications
running at an end-user system such as PCs, tablets,
smartphones, etc using VPN may benefit from the
functionality, security, and management of the private
network. VPN technology allows remote users and
branch offices to access corporate applications and
resources safely. To ensure data security, the private
network connection is established using an encrypted
layered tunneling protocol and VPN users use
authentication methods, including passwords or
certificates, to gain access to the VPN.
VPN’s are established between Site to Site and Client to
Site methodology that defines the access methods.
Encryption is a fundamental part of a VPN connection
and to ensure data traffic security, several types of VPN
protocols are used such as IP security, SSL, and PPTP.
Robust security inbuilt with VPN is the reason for many
corporates using this technology for safe data access for
their users. 2FA or 2-factor authentication is available
with most of the latest VPN’s. With modern-day
Firewalls inbuilt with UTM features (Ultimate Threat
Management) VPN has become an integrated part of
today’s remote connection needs.

أمن تكنولوجيا المعلومات
، مع النمو السريع للتكنولوجيا وانتشار المستخدمين على مستوى العالم
هناك حاجة ماسة إلى نظام شبكات سلس وقوي لضمان تنفيذ تبادل البيانات
.بسالسة وأمان
.نقدم استشارات مجانيه

أمن تكنولوجيا المعلومات
، مع النمو السريع للتكنولوجيا وانتشار المستخدمين على مستوى العالم
هناك حاجة ماسة إلى نظام شبكات سلس وقوي لضمان تنفيذ تبادل البيانات
.بسالسة وأمان
شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من الشركات
.الرائدة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات
 تأتي تهديدات.أصبح أمن تكنولوجيا المعلومات أحد أهم جوانب الشبكات
 بعض التهديدات األكثر شيوعًا اليوم هي.أمن المعلومات بأشكال مختلفة
 وسرقة،  وسرقة الهوية،  وسرقة الملكية الفكرية، هجمات البرامج
 التخفيف من. وابتزاز المعلومات،  والتخريب، المعدات أو المعلومات
 يجب تنفيذ أساليب كافية.المخاطر أمر بالغ األهمية في حماية البيانات
للحماية ويجب اتخاذ تدابير مضادة للقضاء على نقاط الضعف أو منع
.التهديدات

(VPN) الشبكة االفتراضية الخاصة
( واحدة من أكثر منهجياتVPN) تعد الشبكة الخاصة االفتراضية
 تعمل تقنية.الوصول عن بُعد شيوعًا خاصةً مع مفهوم العمل من المنزل
 على توسيع شبكة خاصة عبر شبكة عامة وتمكن المستخدمين منVPN
إرسال واستقبال البيانات عبر الشبكات العامة كما لو كانت أجهزة الحوسبة
 بشكلVPN  تُستخدم شبكات.الخاصة بهم متصلة مباشرة بالشبكة الخاصة
IP  العامة وإخفاء عناوينWi-Fi شائع لتأمين االتصاالت بنقاط اتصال
 قد تستفيد تطبيقات البرامج التي تعمل على نظام.صا
ً وجعل التصفح خا
المستخدم النهائي مثل أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية
. من وظائف الشبكة الخاصة وأمانها وإدارتهاVPN وما إلى ذلك باستخدام
 للمستخدمين عن بُعد والمكاتب الفرعية الوصول إلىVPN تتيح تقنية
 يتم إنشاء اتصال،  لضمان أمان البيانات.تطبيقات الشركة ومواردها بأمان
الشبكة الخاصة باستخدام بروتوكول نفق متعدد الطبقات مشفر ويستخدم
 بما في ذلك كلمات المرور أو الشهادات،  طرق المصادقةVPN مستخدمو
VPN.  للوصول إلى،
 التي تحددClient to Site  وSite to Site  بين منهجيةVPN يتم إنشاء
 ولضمان أمانVPN  يعد التشفير جز ًءا أساسيًا من اتصال.طرق الوصول
 مثل أمانVPN  يتم استخدام عدة أنواع من بروتوكوالت، مرور البيانات
VPN األمان القوي الذي يحمل في ثناياه عوامل معPPTP.  وSSL  وIP
هو سبب استخدام العديد من الشركات لهذه التقنية للوصول اآلمن إلى
 المصادقة الثنائية أو الثنائية متاحة مع معظم شبكات.البيانات لمستخدميها
UTM  مع جدران الحماية الحديثة المدمجة مع ميزات. األحدثVPN
 جز ًءا ال يتجزأVPN  أصبحت، (Ultimate Threat Management)
.من احتياجات االتصال عن بُعد اليوم

VoIP and Surveillance Systems
Recent years have seen the increase in criminal damages and
theft being the main reason for installing CCTV security
systems.
VoIP solution allows users to combine their VoIP telephony
system with their SIP network cameras to create a secure,
affordable and easy-to-manage solution.

Surveillance Systems
Recent years have seen the increase in criminal damages and
theft being the main reason for installing CCTV security
systems.
MITACS IT SOLUTIONS company offers a wide range of
surveillance CCTV security systems that are designed to suit
almost any application requiring a view of a given location and
we have the ability to specify the latest in camera design and
operation challenges with complete confidence.
Our solutions range from IP and analogue cameras, and digital
and network video recorders, through to intelligent video
analytics and sophisticated video management systems.
MITACS IT SOLUTIONS can deliver an integrated CCTV solution
for any challenge you may face, from single cameras to multilevel surveillance and remote management.
we are prepared to provide all access control systems and
deceives beside providing the operating systems and linking
them to main server that make attendance process run so easy

Fingerprint Devises
Attendance devices help you record attendance times for
employees with high accuracy Ease of issuing reports that
include the movement of each employee (attendance – leave –
late- Exceptions – and others) and at the level of all
departments in the institution or company Issuing a daily,
weekly or monthly report to attend and leave according to the
needs of each institution Attendance devices work by
(fingerprint – face print – magnetic cards – password)

VoIP
A VoIP (Voice over IP) solution allows users to combine their
VoIP telephony system with their SIP network cameras to
create a secure, affordable and easy to manage solution.
Network cameras with SIP protocol have the advantage of
integration with a VoIP solution. Milesight Network SIP cameras
can be combined with VoIP systems to build more efficient and
convenient security solutions such as receiving alert
notifications and then checking live view from network cameras
via mobile applications, or watching what is happening in front
of the network camera through a VoIP phone. MITACS IT
SOLUTIONS with its partners will consult, recommend and
implement VOIP technology that allows your business to reduce
communication costs, while improving functionality. VoIP
phones can be used anywhere and anytime, provided a
broadband connection is available. It's a simple and affordable
way to connect to and from anywhere in the world.

 & أنظمة المراقبةVoIP
شهدت السنوات األخيرة زيادة في األضرار الجنائية والسرقة كونها
.CCTV السبب الرئيسي لتركيب أنظمة األمن
 الهاتفي الخاص بهم معVoIP  للمستخدمين بدمج نظامVoIP يسمح حل
 الخاصة بهم إلنشاء حل آمن وبأسعار معقولة وسهلSIP كاميرات شبكة
.اإلدارة

أنظمة المراقبة
شهدت السنوات األخيرة زيادة في األضرار الجنائية والسرقة كونها
CCTV. السبب الرئيسي لتركيب أنظمة األمن
تقدم شركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات مجموعة واسعة من
 المصممة لتناسب أي تطبيق تقريبًا يتطلبCCTV أنظمة المراقبة األمنية
رؤية موقع معين ولدينا القدرة على تحديد أحدث تحديات تصميم الكاميرا
.وتشغيلها بثقة تامة
 ومسجالت الفيديو الرقمية،  والكاميرات التناظريةIP تتراوح حلولنا من
 وصوالً إلى تحليالت الفيديو الذكية وأنظمة إدارة الفيديو، والشبكات
 يمكن لشركة ميتاكس لحلول تكنولوجيا المعلومات تقديم حل.المتطورة
 من الكاميرات الفردية إلى المراقبة،  متكامل ألي تحد قد تواجههCCTV
.متعددة المستويات واإلدارة عن بُعد
نحن على استعداد لتوفير جميع أنظمة التحكم في الوصول والخداع إلى
جانب توفير أنظمة التشغيل وربطها بالخادم الرئيسي مما يسهل عملية
.الحضور

أجهزة البصمه
تساعدك أجهزة الحضور على تسجيل أوقات الحضور للموظفين بدقة
- عالية سهولة إصدار التقارير التي تتضمن حركة كل موظف (الحضور
 وغيرها) وعلى مستوى جميع اإلدارات-  االستثناءات-  التأخير- اإلجازة
في المؤسسة أو الشركة إصدار صحيفة يومية تقرير اسبوعي او شهري
للحضور واالنصراف حسب احتياجات كل مؤسسة تعمل اجهزة الحضور
) كلمة المرور-  البطاقات الممغنطة-  بصمة الوجه- (بصمة االصبع

VoIP
( للمستخدمين الجمع بين نظامIP نقل الصوت عبرVoIP) يتيح حل
 الخاصةSIP  وكاميرات شبكةVoIP االتصاالت الهاتفية عبر بروتوكول
 تتمتع كاميرات.بهم إلنشاء حل آمن وبأسعار معقولة وسهل اإلدارة
 يمكن دمجVoIP.  بميزة التكامل مع حلSIP الشبكة مع بروتوكول
 لبناء حلولVoIP  مع أنظمةSIP  معMilesight Network كاميرات
أمنية أكثر كفاءة ومالءمة مثل تلقي إشعارات التنبيه ثم التحقق من
 أو، العرض المباشر من كاميرات الشبكة عبر تطبيقات الهاتف المحمول
 سوف تقومVoIP. مشاهدة ما يحدث أمام كاميرا الشبكة من خالل هاتف
شركة ميتاكسلحلول تكنولوجيا المعلومات مع شركائها بالتشاور والتوصية
 مع،  التي تسمح لعملك بخفض تكاليف االتصاالتVOIP وتنفيذ تقنية
،  في أي مكان وزمانVoIP  يمكن استخدام هواتف.تحسين الوظائف
 إنها طريقة بسيطة وبأسعار معقولة.بشرط توفر اتصال واسع النطاق
. وإلي أي مكان في العالم- للتواصل من

Web Development
Are you willing to increase productivity and
competitiveness Revitalize your company’s online image
with a sleek website that your potential customers will fall
in love with.
Web Development
Are you willing to increase productivity and
competitiveness Revitalize your company’s online image
with a sleek website that your potential customers will fall
in love with. Our web design and development agency is at
your service when it comes to developing a website for your
company, be it from scratch or based on your current
website. From prototyping and UI/UX design to
development and testing, your product’s success is our
main priority. Authenticity that hits the target from IT
companies to online stores and non-profits, we are driven
to present you with the website that reflects your
organization’s identity. As the final product, every page of
your future website will be a masterpiece ready to strike
your target audience’s hearts. In order to achieve this, our
designers pay close attention to user interface and user
experience, from intuitiveness and visualization to usability
and functionality. As our web design and development
company is experienced in using various frameworks, our
team will find the best backend solutions for any websites
tailored to your needs. Our Web Design & Development
company is ready to provide you with the outstanding
services.

تطوير المواقع االلكترونيه
هل أنت على استعداد لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية قم بإعادة تنشيط صورة
شركتك عبر اإلنترنت من خالل موقع ويب أنيق سيقع في حبه عمالؤك
المحتملون.

تطوير الشبكة
هل أنت على استعداد لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية قم بإعادة تنشيط صورة
شركتك عبر اإلنترنت من خالل موقع ويب أنيق سيقع في حبه عمالؤك
 وكالة تصميم وتطوير الويب الخاصة بنا في خدمتك عندما يتعلق.المحتملون
 سواء كان ذلك من البداية أو بنا ًء على، األمر بتطوير موقع ويب لشركتك
 من النماذج األولية وتصميم. موقع الويب الحالي الخاص بكUI / UX إلى
 األصالة التي. فإن نجاح منتجك هو أولويتنا الرئيسية، التطوير واالختبار
تحقق الهدف من شركات تكنولوجيا المعلومات إلى المتاجر عبر اإلنترنت
 نحن مدفوعون لنقدم لك موقع الويب الذي يعكس، والمؤسسات غير الربحية
 ستكون كل صفحة من صفحات موقعك،  كمنتج نهائي.هوية مؤسستك
 من أجل تحقيق.المستقبلي تحفة فنية جاهزة لضرب قلوب جمهورك المستهدف
 من،  يولي مصممونا اهتما ًما وثيقًا لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم، ذلك
نظرا ألن شركة تصميم
ً .الحدس والتصور إلى قابلية االستخدام والوظائف
 سيجد فريقنا، وتطوير الويب لدينا تتمتع بخبرة في استخدام أطر عمل مختلفة
 شركة.صا الحتياجاتك
ً أفضل الحلول الخلفية ألي مواقع ويب مصممة خصي
تصميم وتطوير الويب لدينا على استعداد لتزويدك بالخدمات المتميزة.

Identity Design
It’s more than a logo, or a tagline, or a color scheme. Your
brand can encompass these things, sure—but the sum of
your brand is worth so much more than the parts. we know
that the best brands engage.

Identitiy Design
It’s more than a logo, or a tagline, or a color scheme. Your
brand can encompass these things, sure but the sum of
your brand is worth so much more than the parts. we know
that the best brands engage customers and speak to them
at a personal level. branding – the very first interaction.
Branding is the first step in our Blueprint for Online
Excellence. You can’t be successful online if your customers
cannot remember who you are. A memorable brand can
help ensure they never do. Your brand forms the baseline
for your website design and marketing assets. You better
make sure it resonates with your target audience. Your
brand identity is about so much more than your logo.
Taking the time to plan out a great strategy and put
together the key elements of your brand will help you stand
out from your competition. Our guide for how to build a
successful brand identity will help you do just that.

تصميم الهوية
 يمكن أن تشمل. أو نظام ألوان،  أو شعار، إنه أكثر من مجرد شعار
 لكن مجموع عالمتك التجارية- عالمتك التجارية هذه األشياء بالتأكيد
 نحن نعلم أن أفضل العالمات التجارية.يستحق أكثر بكثير من األجزاء
.تشارك

تصميم الهوية
 يمكن أن تشمل. أو نظام ألوان،  أو شعار، إنه أكثر من مجرد شعار
 لكن مجموع عالمتك التجارية،  بالتأكيد، عالمتك التجارية هذه األشياء
 نحن نعلم أن أفضل العالمات التجارية.يستحق أكثر بكثير من األجزاء
-  العالمة التجارية.تجذب العمالء وتتحدث معهم على المستوى الشخصي
 العالمة التجارية هي الخطوة األولى في مخططنا للتميز.التفاعل األول
 ال يمكنك أن تكون ناج ًحا عبر اإلنترنت إذا لم يتذكر.عبر اإلنترنت
 يمكن أن تساعد العالمة التجارية التي ال تُنسى على.عمالؤك من أنت
 تشكل عالمتك التجارية األساس لتصميم موقع.ضمان عدم القيام بذلك أبدًا
 من األفضل أن تتأكد من أنها تلقى.الويب الخاص بك وأصول التسويق
 إن هوية عالمتك التجارية هي أكثر بكثير.صدى لدى جمهورك المستهدف
 سيساعدك قضاء الوقت في التخطيط الستراتيجية رائعة.من مجرد شعارك
.وتجميع العناصر الرئيسية لعالمتك التجارية في التميز عن منافسيك
.سيساعدك دليلنا حول كيفية بناء هوية تجارية ناجحة على القيام بذلك

Digital Marketing
We create long-term digital marketing plans to drive
qualified leads and grow your bottom line. From setting
the strategy to writing content and designing ads, we’re
your online marketing partner. Our digital

We Help Your Business Grow
We create long-term digital marketing plans to drive
qualified leads and grow your bottom line. From setting
the strategy to writing content and designing ads, we’re
your online marketing partner. Our digital marketing
services include strategy and planning, SEO, paid
advertising, lead generation, content marketing, social
media marketing, and ROI measurement and reporting.
Additionally, we can integrate your marketing
technology stack with your website and digital
marketing strategies to improve user experience and
outcomes.

التسويق اإللكترونى
نقوم بإنشاء خطط تسويق رقمي طويلة األجل لجذب عمالء متوقعين
 من وضع اإلستراتيجية إلى كتابة.مؤهلين وتنمية أرباحك النهائية
 نحن شريكك التسويقي عبر اإلنترنت، المحتوى وتصميم اإلعالنات

نحن نساعد عملك على النمو
نقوم بإنشاء خطط تسويق رقمي طويلة األجل لجذب عمالء متوقعين
 من وضع اإلستراتيجية إلى كتابة.مؤهلين وتنمية أرباحك النهائية
. نحن شريكك التسويقي عبر اإلنترنت، المحتوى وتصميم اإلعالنات
 وتحسين، تشمل خدمات التسويق الرقمي لدينا اإلستراتيجية والتخطيط
،  وتوليد العمالء المحتملين،  واإلعالن المدفوع، محركات البحث
 وقياس،  والتسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي، وتسويق المحتوى
 يمكننا دمج،  باإلضافة إلى ذلك.العائد على االستثمار وإعداد التقارير
حزمة تكنولوجيا التسويق الخاصة بك مع موقع الويب الخاص بك
.واستراتيجيات التسويق الرقمي لتحسين تجربة المستخدم والنتائج

