
اذا كنت تبحث عن العالمّية في التسويق
والتجارة  االلكترونّية والوصول الي اكبر

قدر من العمالء

فانت فالمكان الصحيح

افضل وكالة تسويقية بالعالم العربي
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من نحن

اذا كنت ترى ان الحصول عىل عالمة

 تجارية امر صعب فعليك معرفة التالي

هناك من سيقوم بعمل موقع الكتروني لك و هناك من سيسوق

لموقعك او نشاطك التجاري و أيضا من يصمم لك اللوغو و شكل

  هويتك التجاريةفما بالك إن وجدت كل هذا في مكان واحد

 WEBEE هو المكان الذي ستنطلق منه اىل العالمية. حيث تقدم

لك فيديوهات موشن غرافيك , لوغو احترافي ,تصاميم سوشال

ميديا احترافية, تصميم موقعك االلكتروني و تسويقه عبر جميع

   مواقع التواصل االجتماعيو بالتأكيد تصميم التطبيق بالشكل الذي

تحلم به.عبر الخدمات البرمجية العديدة علي ايدي متخصصين في

. هذا المجال فال تقلق فانت في ايدي امينة
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نحن متخصصون في :

تصميم المواقع والمتاجر االلكترونية

حمالت اعالنية ممولة

ادارة حسابات السوشيال ميديا

فيديوهات موشن جرافيك احترافية

 تصميمات سوشيال ميديا

تكبير صفحات سوشيال ميديا

زيادة المتابعين للصفحات

خدمات برمجية وتطبيقات الجوال

خدماتنا
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تصميم موقعك
او متجرك
االلكتروني

موقعك االلكتروني االن اصبح بمقام

هويتك الشخصية فكن دائما متميز

مع فريق WEBEE  كن دائما واثقا انك ستحصل علي موقع او

متجر الكتلروني متوافق مع جميع االجهزة (البتوب - تابلت -

جواالت) ومعد ومفعل دائما للبيع الي مكان فالعالم فخد الخطوة

االن وقرر التميز ونحن بانتظارك .
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حمالت اعالنية ممولة 

يتم دراسة نشاطك التجاري جيدا البراز اهم نقاط التميز التي ينجذب

لها عمالئك والطريقة الصحيحة لتوصيل الفكرة لهم بأقل تكلفة.

دراسة نشاطك جيدا 

يتم دراسة السوق جيدا وتحليل المنافسين البراز نقاط القوة

والضعف والتي يتم من خاللها تحديد اكثر الحمالت فعالية وتكون

مناسبة لجلب نتائج سريعة.

دراسة السوق وتحليل المنافسين

بعد دراسة السوق والمنافسين يتم الوصوا الي افضل حملة اعالنية

مناسبة وافضل منصة اعالنية مناسبة لك لتأتي لك بالنتائج التي

تتمناها بأقرب وقت وأقل تكلفة .

انطالق حملة اعالنية تستهدف العميل المناسب 



نصنع لك
هويتك التجارية

اللوجو هو عنوان البيزنس الخاص بك فكلما

كان احترافي ومتميز عكس تميزك وابهر

عمالئك واظهر ثقتك .

لوجو احترافي

السوشيال ميديا اصبحت سالح قوي وفعال

في جذب العمالء بطريقة خيالية فالبد من

تصميمات سوشيال ميديا احترافية لتتحدث

عن عملك بدل منك .

تصميمات سوشيال
ميديا احترافية

اثبتت الدراسات ان اال شخاص يتفاعلون مع

الفيديوهات بطريقة غير متوقعة اكثر من اي

وسيلة اخري, فيديو موشن قصير كافي ليعلم

العالم بنشاطك وخدماتك ويبهرهم.

فديو موشن احترافي
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امتلك التصميم الذي يعبر عنك!! خدمة متكاملة تبدأ بدراسة

نشاط شركتكم ثم وضع الهوية التجارية المناسبة مع
. استخدام االلوان ذات الداللة والمتماشية مع نشاطكم



هل انت جاهز لالنطالق

استعد لالنطالق معنا والتميز عن طريق

ادارة وتكبير صفحات السوشيال ميديا

الخاصة بك عن طريق نشر محتوي

جاذب وتصميمات احترافية تجعل

العميل منبهر بخدماتك مما يزيد من

مبيعاتك وارباحك وخدمة دعم فني للرد

علي العمالء بدال منك الي ان يصل اليك

العميل وهو بكامل الرضا .

ادارة حسابات السوشيال ميديا
والدعم الفني

Facebook

Instagram
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snapchat



تكبير الصفحات وزيادة
المتابعين

بمجالك لمهتمين  وا صفحاتك  علي  لحقيقين  ا لمتابعين  ا ادة  زي
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يمكنك االن الحصول علي تطبيق جوال لنشاطك
التجاري مما يزيد من انتشارك بسرعة والسهولة

للوصول اليك باالضافة الي جميع الخدمات
البرمجية االخري .

خدمات برمجية
وتطبيقات جواالت
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تعرف علي فريقنا
تأكد اننا موجودون 24 ساعة لخدمتك

hind gueham

Digital Marketing

Specialist&

Webdesigner

Mohamed Khalifa

Digital Marketing

Specialist&

Webdesigner

Mohamed Fathey

Digital Marketing

Specialist& Graphic

designer

Dalia Fathallah

SEO specialist,

Bloger & Web

Designer

Abdelrahman

Hassanen

SEO Specialist &

Bloger

Mustafa Ismail

Social Media

Specialist

Ahmed Adnan

Social Media

Specialist

Rodina shadaidah

SEO & digital

marketing Specialist

Nehme Sbeiti

Social Media

Specialist& web

designer



تواصل معنا

Phone Number

+201114993364   

+966533760959

Email Address

info@webeegroup.com

Website

www.webeegroup.com

هدفنا االكبر هو رضاء عمالؤنا 


