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حججحجات

شركة Green it Egypt
احدى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة فى تصميم وبرمجة المواقع اللكترونية والنظم المحاسبية

يسعدنا ان نكون من يقوم بتصميم موقعك على النترنت بشكل احترافى متقن .
وخلل ايام معدوده يكون لك موقعك على النترنت تستطيع ان تطزره وتضيف عليه من خلل لوحة تحكم
خاصة بك  ,لذلك فنحن نضعك على بداية الطريق لتكمل انت المشوار

ان حصولك على موقع خاص بك على شبكة النترنت اصبح من مقومات العمل الناجح .
ان موقعك على النترنت هو نافذتك الى العالم التى سوف تزيد شريحة المستفيدين مجال عملك وخبرتك
وتخصصك فمهما كانت طبيعة عملك ستجد موقعك يعود عليك بالفائده .
من خلل شركة  Green it Egyptيمكنك ان تحصل على موقع متميز ذو تصميم انيق يجذب الزائر له ويسعد
بتصفحه .
تقدم شكرتنا كافة الخدمات اللزمه لموقعك من حجز اسم النطاق واستضافة وتصميم على اسس ومعاير
عالمية وباسعار منافسه .
كما وتستمر شركتنا بالتواصل مع عملئنا الكرام من خلل فريق الدعم الفنى لضمان استمرار عمل الموقع
وتطويره

مانقدمه لعملئنا
تصميم وبرمجة مواقع النترنت
تصميم الموقع هو واجهتك التى سوف تظهر من خللها للعالم وتعكس فيه نشاطاتك واعمالك
وتصاميمنا تميزت بالعصربة والدقة والترتيب والتقان كل مايمهنا هو ملئمة الموقع لحتياجاتك

صفحات التحكم بالموقع
صفحات للتحكم الكامل بالموقع من اضافة وحذف وتعديل اى بيانات ومعرفة عدد زوار موقعك وارسال
اليميلت للقوائم البريدية

حجز الدومين والهوست
نحن نتولى انشاء الموقع من البداية للنهاية وحجز الدومين الذى تطلبه والهوست على افضل السيرفرات
بمساحات متنوعة لتناسب حجم موقعك ونشاطك

تدريب الفراد على ادارة الموقع
نقوم بتدريب اى عدد من الفراد على ادارة الموقع حيث يمكنك التحكم فى موقعك بسهولة من حيث اضافة
وتعديل وحذف محتويات الموقع

تسويق مواقع النترنت واشهارها
تتولى الشركة خطة تسويقية لنشر الموقع على شبكة النترنت من خلل اضافته فى محركات البحث المختلفة
وارسال ايميلت للف الشخاص ونشر موقعك على اشهر المواقع العالمية
بالضافة الى حملة تسويقية لنشاط عملك وموقعك على المئات من المنتديات وزياده عدد الفانز فى
صفحتك على الفيس بوك ليصل الى  100.000فانز فى مده قصيرة

تطوير المواقع
اذا كان لديك موقعك وترغب فى تطويره وتحويله الى موقع تفاعلى
فاننا نقوم بدراسة موقعك وتحليله لتقديم افضل الحلول لتطويرالموقع والقضاء على نقاط الضعف فيه

استشارات فى مجال النترنت
تقوم شركتنا استشارات فنيه وتقنيه واعطاء الحلول والدراسات حول سوق النترنت والتجارة اللكترونية
والتعليم اللكترونى

بالضافة الى
تقدم الشركة لعملئها مجموعة من الخدمات الضافية
تصميم كروت شخصية وكروت لشركتك بشكل جذاب وبسيط
تصميم فلير )بورشور( يحتوى على نبذه عن نشاط عملك والمنتجات او الخدمات التى تقدمها بحيث تخدم
مجال عملك لدينا العديد من التصميمات الرائعة تناسب جميع الذواق
تصميم كتاب فليب ) (flip bookكالذى تراه فى موقع الوسيط يحتوى على منتجاتك او خدمات التى تقدمها
ويستطيع العملء تصفحه من خلل الموقع
تصميم ) (power pointلشركتك يعرض فيه خدماتك او منتجاتك بشكل جذاب وممتع وبتصميمات مختلفة
ورائعة
تصميم فلش جالرى ) (flash gallaryيحتوى على صور منتجاتك حيث يتم عرضهم بشكل جميل يجذب
العملء

مايميزنا
دعم فنى متواصل
بتقديم اعلى مستوى من الخبرة والحتراف
ليقتصر الدعم الفنى لدينا على حل المشاكل التى قد يتعرض لها موقعك وحسب بل يمتد الى المساعده فى
اختيار الخطة المناسبة لموقعك وكذلك التوصية على افضل البرامج المتوفرة والتى تساعد على زياده
عدد زوار موقعك

افضل السعار
اسعار الخطط مناسبة للجميع
وكن على ثقة بأن الخدمة التى ستحصل عليها تستحق ماستدفعه فيها وبأنك وضعت نقودك فى مكانها
المناسب

رقية الستضافة
مع مرور الوقت سينمو موقعك وسيزداد عدد زوارك عندها ستحتاج الى زياده مواصفات موقعك او الترقية الى
خطة اعلى
معنا يمكنك الترقية الى خطة فى اى وقت بدون رسوم اضافية على تغيير الخطة وسيصبح عليك فقط
دفع الفرق بين الخطتين وسيتم التغيير مباشرة من دون التأثير على محتويات موقعك

الحماية والمان
ينتشر على شبكات النترنت مايسمى بالهكرز الذين يقومون بتخريب او الستيلء على مواقع النترنت
لدينا الخبرة الكافية لجعل موقعك فى امان من المخربين حيث نستخدم وسائل برمجية مختلفة لجعل
موقعك فى امان

سرعة حجز الموقع وتشغيله
نعمل على مدار الساعة ليتمكن عملئنا من استلم الموقع فى الموعد المتفق عليه وبكفاءة وجوده عالية

خدماتنا
تصميم وبرمجة المواقع
يسعدنا ان نكون من يقوم بتصميم موقعك على النترنت بشكل احترافى متقن  ,وخلل ايام معدوده يكون لك
موقعك على النترنت تستطيع ان تطوره وتضيف عليه من خلل لوحة تحكم خاصة بك لذلك فنحن نضعك
على بداية الطريق لتكمل انت المشوار
تسويق مواقع النترنت واشهارها
تطوير المواقع

تصميم وبرمجة مواقع النترنت

تدريب الفراد على ادارة الموقع

استشارات فى مجال النترنت حجز الدومين والهوست

النظم المحاسبية
اذا كنت تملك مشروعك الخاص فبرامجنا المحاسبية ستساعدك فى تنظيم المعاملت الحسابية اليومية
واليرادات والمصروفات حسب القواعد المحاسبية المتعارف عليها
وتنظيم البيانات الخاصة بالموظفين ورواتبهم واخراج التقارير اليومية والشهرية والثانوية بأدق
التفاصيل والجماليات وصافى الربح
برنامج المستشفيات والعيادات
برنامج حسابات للشركات الصغيرة

برنامج المدارس

برامج الحسابات للمحلت التجارية

برنامج المعاهد التعليمية

التصميمات الدعائية
لدينا فريق عمل متميز متخصص فى التصميمات الدعائية والتسويق و لدينا خطط تسويقية مدروسة
وتصميمات ذات كفاءة عالية وذوق رفيع
تصميم اعلنات الصحف
تصميم فلشات وبنارات المواقع

تصميم لوجوهات
تصميم الكروت والفلير

تصميم اعلنات

اتصل بنا
محمد عبد الفتاح حسين
موبايل 01227254046 :
ايميل greeniteg@yahoo.com :

للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا

www . greeniteg . net

