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المملكة في   ( منشآت    ) من  معتمدة  شركة  المعلومات  لتقنية  منجز   شركة 
ألصحاب الخدمات  أفضل  لتقديم  مستمر  عطاء  في   2005 عام  منذ  السعودية   العربية 
مشاريعهم وتطوير  نمو  في  النجاحات  من  العديد  لهم  حققت  التي   المشاريع 

تطوير اإللكتروني,  التسويق  الجوال,  تطبيقات  تصميم  المواقع,  تصميم  في  إحترافي   فريق 
عالية وجودة  بإحترافية  الخدمات  لتقديم  الحديثة  واألساليب  الطرق  أحدث  لمواكبة   مستمر 

”معك لنحول فكرتك الى واقع وحلمك الى حقيقة“
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سعر أقل

حمالت تسويقية

دراسة وتحليل

مراجعة للمشروع

أفضل جودة

دعم فني



تصميم وإدارة
المتاجر اإللكترونية 

 اإلنتاج
واإلخراج والتصوير

تحليل وإحصائيات
بناء المشاريع

 إستضافة
المواقع

تصميم
الهوية البصرية 

 مقاطع
الموشن جرافيك

 برمجة
تطبيقات الجوال

التدريب
والتعليم 

تصميم
 الجرافيك 

التسويق
اإللكتروني 

تصميم
المواقع
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خدماتك تواجد  على  تأثيرها  ومدى  اإلستضافة  دور   نعي 
أفضل توفير  على  حرصنا  لذلك  اإلنترنت  على   اإللكترونية 
بأفضل األمان  و  الجودة  معايير  ألعلى  وفقا   الخوادم 
على الحفاظ  أجل  من  وذلك  محدودة  غير  وبمزايا   األسعار 
عمالئك والحصول على نتائج متقدمة في محركات البحث
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 نقدم أفضل الخطط إلستضافة المواقع والمتاجر اإللكترونية
ومرنة قوية,  سريعة,  امنة,  محدودة,  غير  بمميزات 

نقل الموقع اإللكتروني من إستضافة أخرى إلى إستضافة منجز

خدمة الباك اب والنسخ اإلحتياطي

تحسين تجربة إستجابة السيرفر لألكواد البرمجية الخاصة بالموقع اإللكتروني

مراجعة تحديثات السيرفرات الخاصة بنا

نطاقات مجانية ( دومين ) مع خدمات اإلستضافة

والعديد من المميزات األخرىسرعة فتح صفحات الويب الخاصة بك
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موقعك بتصميم  منجز  في   نقوم 
تعزيز عالية تعمل على   بإحترافية 
 وجود نشاطك التجاري على شبكة
 اإلنترنت بشكل كبير وواسع وذلك
تنافسية  في وقت محدد وبأسعار 

تتناسب مع ميزانيتك
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 نحن في منجز نساعدك على بدء تجارتك
التطوير فريق  يقوم  حيث   اإللكترونية, 
 لدينا بإستخدام أحدث التقنيات وأفضل
تجارية منصات  لتصميم   الممارسات 
منتجاتك عرض  على  تساعدك   التي 
مبيعاتك من  وتزيد  إحترافية   بطريقة 
البيع عمليات  إدارة  عليك  وتسهل 
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تطبيقات توصيل

تطبيقات خدمات
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مواقع إلكترونية

تطبيقات صيانة

تطبيقات و مواقع عقار
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متاجر إلكترونية

الشعارات
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https://wa.link/9gtdum+966594809994

mnjz001

care@mnjz.sa
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