خطح عول شاهلح (كياى كاهل علً اإلًررًد)
اوال  :ذصوين  +ترهجح هىلع
هىاصفاخ وهحرىي الوىلع :
 )1يوكي اى يكىى هىلع ذعريفً (لالفراد) أو هىلع ذجاري (للشركاخ) .
 )2هجلح هذهجح لكراتح الوماالخ وًشر الوراجعاخ الوٌىعح .
 )3صفحاخ هٌىعح ( اذصل تٌا  -هي ًحي . ) ... -
 )4هعرض فيذيىهاخ  +هعرض صىر هرطىر .
 )5شاخ كراتيح حيح ( عاهح وخاصح ) .
 )6سىق لثيع تعط الوٌرجاخ .
 )7اسرطالعاخ راي هٌىعح .
 )8اي شئ اخر يوكي اظافره .
بالنسبة لشكل الموقع احترافى  ،يجمع كل ما تم كتابتو باالعلى داخل الصفحة
الرئيسية باالضافة الى صفحات خاصة بتعريف كل شئ على حده – مع امكانية
تطوير الموقع حسب رغبتكم .

----------------------------------هويزاخ الوىلع :
 لىحح ذحكن الوىلع سهلح وهويزج يسهل الرعاهل هعها هي الوثرذئيي (سيرن ذذريثكن عليها) .
 الوىلع هرىافك هع اخر الوعايير الركٌىلىجيح المياسيح للىية .
 هىلع فالخ هرىافك هع جويع احجام الشاشاخ (هىتايل  ،ذاب  ،الب ذىب  ،كوثيىذر هكرثً) .
 ذصوين وترهجح الوىلع هرىافمح هع السيى (ههئ للرعاهل هع عٌاكة الثحث الوخرلفح هثل
جىجل – ياهى – تيٌج  )... -لكً ذحصل علً افعل ارشفح للوىلع يرن شرحها تالرفصيل .
 سيرن الرعذيل علً الوىلع تالٌمصاى أو الزيادج حسة رغثركن .
----------------------------------------------------------------------الركلفح تالٌسثح للثرهجح والرصوين
شاهلح الرذرية والذعن الفًٌ والصياًح
 350دوالر
الهذيح الوجاًيح  :لىجى إحررافً  +اشهار فً ادلح وهحركاخ الثحث العالويح
ٌٍتٛاصً اٌّ ٚضٌذ ِٓ اٌتفبصًٍ
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ثاًيا  :إسرراذيجيح ذسىيك الكرروًي لوذج شهر << هراتع
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الٌىبد دمٍمٍخ عًٍ اٌفٍس ثٛن
عًّ لٕبح تم َٛثٕشش ِشاجعبد ٚتسٛق ٌٍّٛلع +
أشبء فٍذٌ٘ٛبد دصشٌخ خبصخ ثبٌّٛلع ا ٚصبدجٗ
ِتبثع عًٍ لٕبح اٌٍٛتٍٛة
فٍٛسص تٌٛتش
ِتبثع عًٍ جٛجً ثٍس
تٍٙئخ ٚتذًٍٍ اٌّٛلع ٌّذشوبد اٌجذث ( تمذٌُ خؽخ شبٍِخ )
جعً تشتٍت اٌّٛلع فً اٌٍىسب اخش اٌشٙش
عًّ ثبن ٌٍٕه ٌٍّٛلع فً ِٛالع ِٕٚتذٌبد ِختٍفخ
اسسبي اٌٍّالد ِستٙذفخ الفشاد ِستٙذفخ
ٔشش عششح اعالٔبد ٌٍِٛخ فى ِختٍف اٌّٛالع اٌّجٛثخ
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ِمبٌخ دصشٌخ فى اِبوٓ ِستٙذفخ ِٛٚثٛلخ ِٓ لجً اٌضٚاس

seo

ٔشش اٌّٛلع فً اشٙش ادٌخ ِٚذشوبد اٌجذث
ِسه وٍّبد دالٌٍخ ِعٍٕخ ٌتُ تذذٌذ٘ب ٚظٛٙس اٌّٛلع فً اٚي عششح
ِٛالع عٕذ اٌجذث عٓ ٘زٖ اٌىٍّبد
ِسه وٍّبد دالٌٍخ فً اٌٍٛتٍٛة ٚظٛٙس وً اٌفٍذٌ٘ٛبد اٌخبصخ
ثبٌمٕبح عٕذ اٌجذث عٓ اي وٍّخ فٍٙب
 250دٚالس اٚي شٙش فمػ  ٌٍٍٗ -وً شٙش 150دٚالس ٌتىشاس اٌخؽخ

٘ - 1زا اٌعشض ٌؽجك إٌتبئج اٌّٛجٛدٖ فٍٗ ٌٍِٛب ٌٍٚس دفعخ ٚادذح ٌعّبْ االستمشاس فً اٌظٛٙس .
٘ - 2زا اٌعشض ٌّ٘ ٛذح شٙش فمػ ِٓ ثذاٌخ اٌتعبلذ ثعذ رٌه ٌتُ االتفبق عًٍ وٍفٍٗ اخشي الداسح ٘زٖ
االستشاتٍجٍخ إِب ثبٌضٌبدح ا ٚثبٌٕمصبْ .
ٌٛ - 3جذ ثعط اٌؽشق ٌُ ٌتُ وتبثتٙب ٌٚىٓ تٕفز ٚتعؽى ٔتبئج ٍِّضح ٚسشٌعخ .
 - 4فى ٔٙبٌخ وً شٙش تذصٍ ْٛعٍى تمشٌش ثىً ِب تُ أجبصٖ ٌٍّشاجعخ ٚاٌتمٍٍُ .
ِالدظخ  :فً ثذاٌخ االشٙش اٌتبٌٍخ ِٓ اٌشٙش االٚي ٌذك ٌششوتىُ اْ تضٌذ اي اظبفبد ا ٚخؽٛاد
تشٌذ٘ب اْ تٕفز ِٓ لجٍٕب – ٌٛجذ ثعط إٌمبغ تذتبج اٌى ششح ٚتٛظٍخ ٌفّٙٙب عٓ ؼشٌك ِمبثٍخ
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شخصٍخ أِ ٚىبٌّخ ٘بتفٍخ .

