
خدمات متعددة لبناء عالمتك التجارية وموقعك ا�لكتروني أو متجرك
ابدأ كالمحترفين بأقل التكاليف وبدون عمولة



منصة إيزي ديجتال ليست مجرد خدمة واحدة فقط وإنما هي منصة 
والهويات  الشعارات  مثل  التصميم  خدمات  لتقديم  متخصصة 
وخدمات  االلكترونية  والمتاجر  المواقع  تصميم  وخدمات  التجارية 
لتوسع  المساعدة  الخدمات  من  والعديد  االلكتروني  التسويق 
سوق  في  والمنافسة  واالستمرار  وانتشارها  التجارية  االنشطة 
من  مجموعة  قبل  من  ديجتال  ايزي  منصة  إطالق  تم  العمل. 
الشباب الطموح تعمل في مجال التقنية والتصميم  بخبرة سنوات 
بمختلف  والعمالء  القطاعات  من  الكثير  فيها  خدمنا  طويلة 
االنشطة التجارية في مجال تصميم المواقع والتسويق االلكتروني 
تطوير  على  باستمرار  ونعمل  المحتوى  وإنتاج  التصميم  وخدمات 
لتوفير  نسعى  ودائما  العمل  فريق  خالل  من  المقدمة  الخدمات 
في  تجاربنا  خالل  ومن  للخدمات.  واسهلها  الطرق  وافضل  احدث 
خدمات  يقدم  موقع  بتطوير  نقوم  بأن  تامة  لقناعة  وصلنا  السوق 
تلبي  جدا  متقدمة  وبجودة  مخفضة  بأسعار  ومبتكرة  متكاملة 
وخدمة  قياسي   بوقت  أعمال  تسليم  وتوقيت  السوق   احتياجات 

عمالء متطورة تلبي كافة االحتياجات ..
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 أنـجــز أعمــــالك
 مـــــن مـكـانــــــــــك

بكل سهـــولــــة



ثقتكم،  نكسب  بأن  تخولنا  الطويلة  خبرتنا 
أسعار  للعمالء،  المثالية  الحلول  ابتكار 
تنافسية باإلضافة للجودة العالية، فريق عمل 
من  شاملة  سلسلة  كبيرة،  كفاءة  ذو 
في  الدوام  على  تساعدكم  التي  الخدمات 

المنافسة والحصول على أفضل النتائج.

 لمـــاذا تختــــــار
منصـة إيـزي ديجتــال ؟

 تصميم
الشعارات

تصميم 
الهوية التجارية

تصاميم السوشل تصميم منيو
ميديا

تصميم 
مواقع الشركات

تصميم المتاجر
اإللكترونية









صّمم األفضل !

    بروفايل قوي لمؤسستك





بوكســــــات راقــيـــــة 
و منـــــاسبة لنشــاطــك



+966 55 458 6074

info@ezdig.com

www.ezdig.me


