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 تنبثق خدماتنا من قلب قيمين أساسيين هما الجودة والقيمة مقابل المال. نحن نقدم أحدث الحلول
.التي تتناسب مع المتطلبات الرقمية السريعة التغيرونبقيكم دوماً في الطليعة على غرار منافسيكم

 بإمكاننا مساعدتكم في تعزيز تواجدكم في العالم الحقيقي عن طريق إنشاء هوية شركة خالبة،
 وكتابة وتصميم الكتيبات والمطبوعات بواسطة مصممينا وكتابنا من ذوي الخبرة واإلبتكار. بإختصار

.نستطيع أن نهتم بكل شيء

 من بدايتنا المتواضعة في قلب كاليفورنيا،
 برزنا كوكالة إعالم رقمية تقدم خدمات

متكاملة

من نحن
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 بكسلز لوجو ديزاين يشجع على ثقافة فريق ودي وإيجابي
 من حيث ينبع اإلبداع، اللهفة، اإلبتكار والحماسة للنتائج
 التي نطمحها لعمالئنا. فلسفة عملنا وجهود فريقنا الذي

 ال يمل تنعكس في العالقة التي نبنيها مع عمالئنا حيث
 يتم ضمان خدمة العمالء المميزة والشفافية الكاملة.

 عمالئنا هم أولويتنا دائماً إذ أن هذا األسلوب المبني على
 الخدمة هو الذي جلبنا إلى هنا وحولنا إلى وكالة إعالم رقمية

.الحاصدة على العديد من الجوائز

ثقافتنا
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عملية التقدم بالطلب تعتمد على 4 خطوات سهلة وبسيطة توفر لكم قدراً كبيراً من الوقت

عملياتنا

موجز التصميم
 يختار العميل أحد باقات تصميم

 الشعار المتوفرة. ثم يوضح العميل
 تفاصيل فكرة المشروع. ُيسأل

 العميل عن القطاع، أفكاره الشخصية،
 الموضوع واأللوان الرئيسية التي

.ستستخدم

التصور
 يتم عقد جلسة تفكير وبحث جماعية
 للخروج فكرة فريدة. في هذه المرحلة
 يتم طرح عدة أفكار بناءاً على الباقة

.المختارة

 يتم إنشاء الفكرة المبدئية ومشاركتها
 مع العميل للمراجعة. يقوم العميل

 بإختيار أحد التصاميم و/أو يقدم رأيه
التصميم .حيال 

المسودة األولى والتنقيح
 بعد المرور عبر جميع المراحل وردود

 األفعال، يتم تدشين التصميم في
.النهاية و/أو يسلم حسب المطلوب

النهائي التسليم 
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 بكسلز لوجو ديزاين يشجع على ثقافة فريق ودي وإيجابي
 من حيث ينبع اإلبداع، اللهفة، اإلبتكار والحماسة للنتائج

.التي نطمحها لعمالئنا

تصميم شعار

تصميم موقع

تطوير ويب

التجارية العالمة 

فيديوهات حركية

تطوير تطبيقات

كتابة محتوى

الخدمات
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 ال يأتي الكمال بسهولة لكننا نضمن بأن نأتي دوماً بالمميز لنضعه في شعاركم ونجلب الكمال للوحتكم
 الفنية في كل مرة. سيضمن مصممينا جعل هوية العالمة التجارية الخاصة بكم تتألق من خالل شعاركم

 والتأكد من أن تكون الرمز المثالي لتمثيل نشاطكم التجاري. سواء كنت ماركة ناشئة تبحث لتأسيس
.سوقها أو ماركة سابقة، نحن نضمن إحتفاء تميزك وفرديتك في شعار أعمالك

تصميم شعار

 تصميم موقع جيد لهو المفتاح إلى النجاح. إنه اإلنطباع األول ألعمالك تجاه زبائنك المحتملين. إن
 التصميم السيء للموقع بإمكانه أن يحدث ضرراً ال يمكن تفادي أبعاده المدمرة تجاه مكانة ماركتك
 التجارية ولهذا نقوم بتصميم موقع مصمم خصيصاً لتلبية أهداف عملك. ال نقوم أبداً بتصميم تصميمين
 متشابهين، بل يتم التصميم بشكل فردي ويتم بناء الفكرة من الصفر بإستخدام أحدث التقنيات.
.وكنتيجة لذلك يتألق حضورك على اإلنترنت

تصميم موقع



 يتم تطوير تصاميمنا الذكية بإستخدام أحدث أدوات تطوير الويب ما يجعل أعمالك تتقدم بفارق سنين عن
منافسيك. خدمات تطوير الويب خاصتنا تشمل

تطوير الويب

دمج واجهة برمجة تطبيقات الدفع
المتاجر تطوير 
المتاجر تطوير 

نظام إدارة المحتوى
وتطوير آجاكس JQuery ،تطوير جافا سكريبت

تعليمات برمجية مخصصة    

 بشكل عام ُتعطى األولوية دائماً لتطبيقات الجوال على نسخ الجوال للمواقع، لذا سارع بطرح بعض
 األفكار أو ناقش أعمالك مع أحد صانعي التطبيقات، إن لم تكن قد فعلت ذلك فإن مطوري تطبيقات
 الجوال لدينا موهوبون وخبراء في إنشاء التطبيقات لكال المنصتين أي تطوير تطبيقات أندرويد وتطوير
.iOS تطبيقات منصة

تطوير التطبيقات
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كبر الوكاالت الحائزة على العديد من الجوائز في صياغة العالمات التجارية.  تعتبر بكسلز لوجو ديزاين أحد أ
 لدينا خبراء تسويق وعالمات تجارية متميزون ومتخصصون في وضع إستراتيجيات لعالمتك التجارية بعد

 أبحاث مضنية في قطاع عملك وأعمالك، ال يهم إذا كنت عالمة تجارية سابقة أو ناشئة، شركة صغيرة أو
 إحدى الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات، فريقنا مؤهل تماماً إلدارة وإحياء وتخطيط وصياغة وإعادة

تموضع وتنشيط وتطوير العالمات التجارية. خدماتنا في هذا المضمار تشمل

الكتيبات
البنرات

المطبوعات تصميم 
المغلفات تصميم 

العالمات التجارية
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 الشركات في العالم أجمع تبحث ُسُبل إنشاء فيديوهات حركية للترويج عن نفسها عبر اإلنترنت، لكن
 فيديوهات كهذه تتطلب الكثير من الخبرات. منصة بكسلز لوجو ديزاين لهي أحد أنسب المنصات لجميع

 األعمال من منظور العثور على أحد أمهر المطورين إلنشاء فيديوهات كهذه يمكنها حصد أفضل النتائج
.في حملة الترويج

فيديوهات حركية

 الفريق المسؤول عن إنشاء محتوى الويب لعمالء بكسلز يدرك جيداً أحدث اإلتجاهات التي تشكل
 محتوى الويب في جميع أنحاء العالم. إذ يمكنك الحصول على المحتوى األنسب وفقاً لجمهورك
 المستهدف وطبقاً للمعايير الصناعية بواسطة كتابنا الخبراء. يمكن الحكم على أهمية المحتوى اإلبداعي
 من خالل حقيقة أن جميع أنشطة التسويق عبر اإلنترنت توجه العمالء إلى موقعك، وبالتالي فإن جاذبية
.وجودة المحتوى أمر محوري في جذب العمالء حتى المرحلة التالية من عملية الشراء

كتابة المحتوى
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 بكسلز لوجو ديزاين هو الخيار رقم 1 لرواد األعمال حول العالم
 لتصميم الشعارات، تصاميم الويب، العالمات التجارية وخدمات
 تطوير التطبيقات. وقد وقفت بكسلز لوجو ديزاين في وجه جميع

 مقدمي الخدمات اآلخرين لترقى إلى المراتب العليا من خالل توفير
 األفكار األصلية والتصاميم، والتسليم السريع، وحلول محددة

.الصناعة وباقات معقولة من ناحية األسعار

لماذا
تختارنا
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تصاميم نظيفة
ً كثر مواقع الويب جاذبية ولفتا  لقد أنشأنا بعضاً من أ

 للنظر، تصاميمنا المميزة تقدم زيادة ملحوظة في
.جودة تجربة المستخدم

فترة إنجاز أسرع
 نقدم أحد أسرع الفترات الزمنية للتسليم. نحن

 حريصون ودقيقون جداً ونفهم أنه ال يمكن التسامح مع
 أي تأخر فاطمئن إذ أننا حريصون على تسليم مشروعك

.في أو حتى قبل الموعد المحدد

خبراء الصنعة
 عورشملا هاجت انقيرف جهن ةغايص مت دقل

 مهيدل .يقيقحلا ملاعلا يف حاجنلل هلقصو
 اذل ميماصتلا عاطق يف ةربخلا نم تاونس
 نورِخسُيو هلمع بجي ام ًاديج نوكردي مهنإف

.موي لك ءالمعلا ةحلصمل ةفرعملا هذه

ضمان الرضا

 نريدك أن تعجب بمنتجاتنا كما نفعل نحن. إن لم يكن
 األمر كذلك، سنعمل معاً حتى تحصل على التصميم
 الذي تحب. واجبنا ضمان رضا العمالء بنسبة 100 في

.المئة، ولن يكون ذلك بأي طريقة أخرى

توصية العميل

 معدل رضا عمالئنا ٪100 ونفتخر بذلك. حيث أدى هذا
 األسلوب والنهج حصولنا على العديد من التوصيات

 المثمرة واإليجابية من عمالئنا السعداء من جودة
.خدماتنا

تسعيرة معقولة
ً  ال يمكن منافسة أسعارنا في السوق. نقدم عروضا

 بأسعار معقولة من شأنها أن تساعد في إزدهار
 أعمالك دون الضغط على حسابك البنكي. فريقنا

 تعتريه الحماسة حول كل ما يقوم به، ونخشى خيبة
.اآلمال

لماذا تختارنا
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