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عن الشركة
شركة الصفقة الذكية للتجارة سمارت ديل أو الصفقة الذكية نحن شركة سعودية تعمل في مجال التسويق اإللكتروني والرقمي حيث أننا متخصصون في
تصميم المواقع االلكترونية وتطبيقات الموبايل و التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل احترافي وعلى مستوى عالي جدا من الدقة والسرعة .
مايميزناهوخبرتناألكثرمن 15عامفيمجالالتسويقااللكترونيوالدعايةواالعالن.الكثيرمنالمشاريعااللكترونيةالتيقمنابتنفيذهااكسبتناالمزيد
منالخبرةوالجودةوالسرعةفيفهممتطلباتالعمالءوالوصولالىاألهدافالمطلوبة.
نقدم أيضا خدمات مميزة في مجال التسويق للغير والخدمات االستشارية إلدارة وتشغيل المشاريع االلكترونية وتطوير االعمال بطرق علمية وبكفاءة عالية
تساعدنا في تقديم افضل الحلول التقنية والتسويقية لعمالئنا لتطوير أعمالهم ومشاريعهم وتقديم الدعم والمساندة لرجال االعمال .

سجل تجاري رقم 4030385789 :

رقم التسجيل بمعروف 134640 :
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مميزات العمل مع سمارت ديل

نمتلك الخبرة والقدرة لتنفيذ الخدمات

نسعى لتقديم خدمات مميزة تحاكي

الجدية في التعامل هي من اهم

التي تتوافق مع أفضل المعاير بتكلفة

روح العمل المطلوب وتحقق الهدف

مميزات فريق عملنا حيث يعمل

في متناول الجميع ومميزات إضافية

األساسي بدرجة عالية من المرونة

الجميع بكل جدية واتقان وبأسرع

تنافسية وعصرية

واإلتقان والجودة

وقت وأعلى أداء

خبراء ومستشارين

معرفة وابداع

العمل الجماعي

خدماتنا الرئيسية
• خدمات تصميم وتطوير المواقع االلكترونية.
• خدمات تصميم وبرمجة تطبيقات الموبايل.
• خدمات تصميم الجرافيك والدعاية واالعالن.
• خدمات التسويق عبر منصات التواصل االجتماعي.
• خدمات التسويق للغير االحترافية.

• االستشارات التسويقية واإلدارية لتشغيل وإدارة المشاريع
االلكترونية.
• تركيب أنظمة المراقبة والشبكات وتجهيز المواقع ومقرات
االعمال ومراكز االتصال.

تصميم وتطوير المواقع االلكترونية
أصبح تصميم المواقع اإللكترونية إحدى الضرورات التي يتطلبها إنشاء الشركات على اختالف
أنشطتها وأحجامها ،خاصة مع ما تشهده السنوات األخيرة من تطورات تكنولوجية على نطاق واسع
حيث ان اهميتها تتمثل في تعريف الشركات والمؤسسات بنفسها وما تقدمه لعمالئها من خدمات
ومنتجات للشرائح المستهدفة ،دون اعتبار لحواجز الزمان والمكان و تصميم موقع الكتروني
احترافي للشركة أو المؤسسة هو بمثابة واجهة عصرية ومتحدث رسمي لها.
من اهم المميزات التي نقدمها :
❖

لوحةتحكمعربيةوانجليزيةتساعدفيالتحكمبجميعمحتوىالموقع.

❖

تصميم واجهات المستخدم المميزةوبقوالب مميزةعالميةمرخصة.

❖

إمكانيةالقيامبتعديلأيجزئيةمنالموقعبسهولةوسرعة.

❖

أمكانيةمشاركةالموقععبرمواقعالتواصلاالجتماعيبكلسهولة.

❖

استضافةخوادمسحابيةقويةوأمنةومضمونةباإلضافةالىالدعمالمستمروالحمايةالعالية
وعملياتالنسخاالحتياطياليومية.

❖

حجزالنطاقاتوالدوميناتاألجنبيةوالسعوديةبلوحاتتحكمخاصة.com.sa

❖

خدماتالبريدااللكترونيالخاصةبالمواقعلجميعفريقالعملامنةوضدالسرقة .

تصميم وبرمجة تطبيقات الموبايل
من خالل خدماتنا المقدمة إلى عمالئنا الكرام نوفر خدمة مميزة لبرمجة وتصميم تطبيقات الموبايل
بمختلف أنواعها و تقديم خدمة خاصة للعميل لتلبية احتياجاته وذلك من خالل تنفيذ المشاريع بأيدي

خبراء مبرمجين ومصممين تطبيقات متمرسين وبكفاءة وسرعة وبجميع لغات البرمجة الحديثة .

من اهم المميزات التي نقدمها :
❖

تصميمواجهاتالمستخدمباحترافيةعاليةوبرمجةالتطبيقاتاندرويدوابل
متوافقةمعجميعاألجهزةواالصدارات.native

❖

التدريبوالمساعدةالستخداموإدارةلوحةتحكمالتطبيقات.

❖

نشرالتطبيقاتعلىجميعاالسواقالعالميةمثلجوجلوابلاستور.

❖

تقديمالدعمفنيالمتواصلوالتحديثاتاألمنيةوالتقنيةواإلصالحات.

❖

تخصيصالمميزاتحسبمتطلباتالتشغيلوالمشروع.

❖

تقديماستشاراتللتطويربعدالبيعوبأسعارخاصةلجميعالخدمات.

خدمات تصميم الجرافيك والدعاية واالعالن
يُ َعد التأثير البصري لتصميم الجرافيك أحد الجوانب المهمة جدا لنجاح أي
شخص أو عمل تجاري أو مؤسسي  ،نقدم مختلف أنواع التصميم لتقديم
خدمات متكاملة توفر ألعمالك كافة االحتياجات والمتطلبات التي تساعدك على

النجاح.
تصميم العالمات التجارية والشعارات وتصميم الهوية الكاملة وتصميم
الجرافيك و الموشن جرافيك والفيديوهات االعالنية والكثير من التصاميم

واألفكار اإلبداعية لدفع العالمة التجارية في اتجاهات جديدة ومثيرة لالهتمام
خدمات تصميم ممتازة لتصميم أدوات الدعاية واالعالن والعروض
والمطبوعات وأيضا تصميم اإلعالنات بأعلى دقة وكفاءة ممكنة.

خدمات التسويق
نقدم خدمات تسويق مميزه ،مثل االعالن والتسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي وادارة اعالنات
الفيس بوك وجوجل واليوتيوب وإنستغرام وتويتر وسناب شات وتيك توك والتسويق عن طريق
تحسين محركات البحث  SEOللمواقع واالعالن عن طريق البريد االلكتروني والجوال.
هدفنا الوصول للعمالء المستهدفين مع فريق متخصص بالتسويق االلكتروني وخدمات االعالن

وادارة الحسابات من خالل دراسة احتياج العميل ووضع السوق وعمل خطط الحلول التسويقية
وتحليل المنافسين وتعين مدراء حسابات للعمالء لسهولة التواصل والمتابعة وتقديم االستشارات
الناجحة لتطوير وإدارة المشاريع االلكترونية والخطط التسويقية.
التسويق االلكتروني  E-Marketingأمر حاسم لنجاح األعمال ،استفد من تجاربنا لسنوات مع فريق
عمل متميز في مجال التسويق االلكتروني .احصل علي النتائج المطلوبة لتحقيق اهداف مشروعك.
التسويق االلكتروني علي وسائل التواصل االجتماعي المختلفة يحقق وصول مؤكد للجمهور المطلوب
بحسب المنطقة الجغرافية والسن والجنس ويساعدك الستهداف العمالء المحتملين وتسويق جميع
خدماتك بكل سهولة .

أنظمة المراقبة والشبكات وتجهيز المواقع

نقدم افضل خدمات أنظمة المراقبة والشبكات وتجهيز المواقع ومقرات
االعمال ومراكز االتصال حسب احتياج المشاريع لتطوير االعمال
وتقديم بيئة عملية امنة وجذابة ومن هذه الخدمات :
•

تركيب أنظمة وكاميرات المراقبة للمنشئات التجارية والمنازل
والمباني ومقرات االعمال .

•

تركيب شبكات الكمبيوتر واالنترنت والسنتراالت والهاتف .

•

توريد وصيانة األجهزة الكمبيوتر والمحمول .

•

تجهيز مقرات االعمال ومراكز البيانات واالتصاالت .

من عمالئنا

من اعمالنا

من اعمالنا

معلومات التواصل معنا
Jeddah

Office no.

1049

E-mail
phone

المملكة العربية السعودية – جدة
العنوان الوطني 6969 – JEDDAH - 2089

طريق األمير سلطان حي السالمة برج
ليليان الدور األول مكتب رقم 1049

INFO@TT-DEAL.COM
CS MOBILE : +966 505957343

نتشرف بتواصلكم معنا
www.tt-deal.com

