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مـن نـحـن
ــم  ــال تصمي ــي مج ــة ف ــجلة، متخصص ــمية مس ــركة رس ــرق ش الش
المواقــع و تطبيقــات الجــوال ، التســويق اإللكترونــي،  وخدمــات 
ــام 2015  ــى ع ــة األول ــدأت االنطالق ــيرفرات، ب ــتضافة و الس االس
بخبــرة تفــوق 7 ســنوات و ســجل حافــل بالمشــاريع والمشــاركات 
البــارزة فــي المجــاالت اإللكترونيــة المختلفــة عبــر شــبكة اإلنترنت.



رؤيــتــنــا
أن نصبــح االختيــار  األمثــل دائمــا للعميــل مــن خــالل تقديــم أفضــل 

الحلــول البرمجيــة والتســويقية فــي الشــرق األوســط.

رسـالـتـنـا
تتمثــل فــي تقديــم حلــول متكاملــة لعمالئنــا ضمــن أســس عمــل 
العالميــة، لمســاعدتهم علــى  التقنيــات  أحــدث  تعتمــد علــى 

ــي.  ــول الرقم ــرعة التح ــة س مواكب



هــدفــنــا
إحــداث تأثيــرات إيجابيــة علــى عالــم األعمــال، بتقديــم خدمــات 
ــع و  ــة المواق ــم وبرمج ــوم تصمي ــر مفه ــة، وبتغي ــول متكامل وحل
التطبيقــات والخدمــات التســويقية، لتحقيــق نتائــج اســتثنائية 

فــي مختلــف المجــاالت فــي منطقــة الشــرق األوســط .



قــيــمــنــا

المشاركةاإلبـتـكـار فريق واحدالموضوعية الـتـمـيـز
فــي تقديــم خدماتنــا وفــق 
معاييــر الجــودة و الســعي 
لمواكبــة جميــع التطورات 

الحديثة.

نــــؤمــــــن بــأن أفــضــــل 
ــا  ــم عمالئن ــة لدع طــريــقــ
ــاركة  ــتماع لمش ــي األس ه

المناســبة. الحلــول 

علــى  الـتـركـيـــز  حـيـــث 
ــة  ــداف الــرئــيــســيــ األهــ
ــع  ــات بطاب ــم الخدم لتقدي

متقــن. احترافــي 

العــمــــل بــــروح فــريــــق 
جماعــي واحــد والســعي 
لتـــبـــنـــــي المــواهــــب و 

االنجــازات. تشــجيع 

فــي تــحــقــيـــق أفـضـــل 
الـنـتـــائج  التي يـنـتـظرهـــا 
للخــدمــــات  عـــمـــالؤنــــا 

التســويقية. و  البرمجيــة 



لماذا عليك اختيار الشرق؟

شركة رسمية

خـبـرة أعــوام

الدعم المباشر

عروض مناسبة

في مـوعـدنـا

الــثــقــة اواًل

الشــرق للحلــول المتكاملــة, شــركة رســمية مســجلة هدفهــا الحــرص علــى 
ضمــان حقــوق عمالئهــا. .

تتوافــر لــدى الشــرق خبــرات تقنيــة ألكثــر مــن 7 أعــوام تضمــن لــك تقديــم 
الخدمــة بصــورة متقنــة.

خدمــة دعــم فنــي متواصــل مــع فريــق احترافــي للــرد علــى جميــع 
الســاعة.  مــدار  علــى  االستفســارات 

نقــدم خدماتنــا المختلفــة بعــروض اســتثنائية مناســبة لجميــع االنشــطة  
وبصــورة متقنــة.

ألننــا نقــدر قيمــة وقــت عمالئنــا ونــدرك أهميتــه نلتــزم دائمــا بتقديــم 
خدماتنــا فــي وقــت قياســي.

أن نحظــى بثقــة عمالئنــا بتعــدد خدماتنــا و تميزهــا حتــى نكــون الخيــار األمثــل 
بيــن جميــع المنافســين.



الشـــرق باألرقــام
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إســتــشــارة



شــركــاء النــجــاح
المحتــوى  أن  زمــن طويــل وهــي  هنــاك حقيقــة مثبتــة منــذ 
المقــروء لصفحــة مــا ســيلهي القــارئ عــن التركيــز علــى الشــكل 
ــي  ــة الت ــي الصفح ــرات ف ــع الفق ــكل توض ــص أو ش ــي للن الخارج

ــا. يقرأه



خـــدمـــاتــــنــــا
كل ما تحتاجه لتعزيز انطالقك نحو المستقبل التقني.



تطبيقات الجوالالمواقع االلكترونية

تصميــم مواقــع الكترونيــة بشــكل احترافــى يتســم بالتــوازن بيــن 
ــه مــع ســرعة  ــذي يســهل قراءت ــم الجــذاب والمحتــوى ال التصمي
التحميــل، بأحــدث التقنيــات ومتجاوب مــع كافة أحجام الشاشــات.

وايفــون،  اندرويــد  الجــوال  تطبيقــات  وبرمجــة  تصميــم  خدمــة 
بافضــل المميــزات والخدمــات التــي تحتاجهــا، ولغــات برمجــة 
متعــددة مثــل )Native-Web-Hybrid(، مــع واجهة اســتخدام مميزة



إدارة حمالت إعالنيةإدارة حسابات التواصل االجتماعي

علــى  الحســابات  إلدارة  مدروســة  اســتراتيجية  خطــط  وضــع 
المنصــات المختلفــة ونشــر المحتــوى المناســب مــع متابعــة 

المتابعيــن. مــن  عــدد  أكبــر  لجــذب  مســتمرة 

الترويــج المدفــوع عبــر مواقــع التواصــل اإلجتماعــي بمــا فــي 
ذلــك اســتهداف فئــات معينــة بنــاًءا علــى األهــداف المرجــوة مــن 

ــج بالطــرق المالئمــة. ــة، وقيــاس النتائ حملتــك اإلعالني



تحسين محركات البحثالتسويق بالمحتوى

فــي  المعلومــات  وعــرض  مناســب،  محتــوى  وخلــق  إنشــاء 
لجــذب  المختلفــة،  والصيــغ  األشــكال  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
العمــالء المحتمليــن و تحولهــم فــي نهايــة األمــر إلــى عمــالء 

دائميــن.

تهيئــة موقعــك للتصــدر فــي الصفحات األولــى لمحــركات البحث. 
مــن خــالل اســتخدام الكلمــات المفتاحيــة، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 

عــدد الزيــارات المجانيــة لموقعك.



تصوير منتجاتالخدمات السحابية

هنــاك حقيقــة مثبتــة منــذ زمــن طويــل وهــي أن المحتــوى 
المقــروء لصفحــة مــا ســيلهي القــارئ عــن التركيــز علــى الشــكل 
ــي  ــة الت ــي الصفح ــرات ف ــع الفق ــكل توض ــص أو ش ــي للن الخارج

ــا. يقرأه

ــر  ألن العميــل يرغــب فــي اإلســتطالع قبــل الشــراء نضمــن تصوي
احترافيــة  بأوضــاع   ، التفاصيــل  كل  يعكــس  بشــكل  منتجاتــك 

ولمســات إبداعيــة، يــروج حمالتــك اإلعالنيــة.



تصميم متاجر الكترونيةموشن جرافيك

ــل  ــرض وتوصي ــرض ع ــة بغ ــة المتحرك ــوم التوضيحي ــم الرس تصمي
األفــكار بشــكل مميــز  أو الترويــج للمنتجــات، مــع إضافــة المؤثــرات 

والتعليــق الصوتــى لتضفــي جمــاال علــى الخلفيــة.

تصميــم وتطويــر المتاجــر اإللكترونيــة لعــرض جميــع المنتجــات 
التــى تقدمهــا بشــكل يناســب تفضيــالت الــزوار علــى النطاقيــن 
ــادة  ــى زي ــاعد عل ــويقية تس ــع أدوات تس ــي، م ــي والعالم المحل

نســبة المبيعــات وتقاريــر مفصلــة لقيــاس األداء.



المنصات التعليميةتصميم هوية تجارية

ــذاب  ــتثنائي وج ــكل اس ــة بش ــة الكامل ــر الهوي ــك عناص ــم ل نصم
بإســتخدام فلســفة األلــوان التــي تعكــس ثقافــة منشــأتك و 
ــل. ــة العمي ــار  طلــب و رؤي طبيعــة عملــك، مــع األخــذ فــي االعتب

 برمجــة و تصميــم منصــات تعليميــة تتناســب مــع كافــة المجاالت، 
ــن  ــن المدربي ــال بي ــل الفع ــو، التواص ــرح بالفيدي ــة ش ــم أنظم تدع

والطــالب، تقديــم الشــهادات، وضــع امتحانــات الكترونيــة.



تــواصــل مــعــنــا
حتى تكــــــون إلــيـــنـــا أقــــــرب

جمهورية مصر العربية 

ليــــــبيا

1 شارع مصطفى كامل، رشدي، األسكندرية
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