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المقدمة

 أوًال، نود أن نشكرك ألخذ مجموعة يادنيا بعني اإلعتبار كمزود محتمل إلحتياجات رشكتك في
مجاالت التسويق وتكنولوجيا المعلومات

 توفر مجموعة يادنيا خدمات عالية الجودة للرشكات الكبرية والمتوسطة والصغرية، باإلضافة
الجغرافي. وموقعها  الرشكة  حجم  عن  النظر  بغض  والحكومية  التعليمية  المؤسسات   إىل 

 خدماتنا تقدم لرشكتك القدرة عىل الوصول لحلول تركز عىل أعىل معايري التمزي

اإللزتام العالمية مع  األسواق  يتناسب مع  بما  المشاريع  لتنفيذ  نهج مبتكر   رؤيتنا هي وضع 
بأعىل معايري الشفافية

الممتازة في مجاالت متنوعة ونمتاز الواسعة والخربة  المعرفة  يادنيا  مجموعة   نمتلك في 
بخدمة لرنتقي  كوادرنا  في  نستثمر  المتنامية،  العمل  سوق  لمتطلبات  وتلبية  الدائم   بالتطور 

 عمالئنا
 مشاريعنا ليست فقط ملفتة لإلنتباه ولكن كل ما نقوم بتنفيذه يمتاز بالكفاءة العالية وخايل

من العيوب المصنعية

الحقًا، سوف تجد رشحًا موجزًا لخدماتنا وقائمة مختارة من عمالئنا

نأمل أن تليب خدماتنا إحتياجات رشكتك، ونتطلع أن تتواصل معنا في المستقبل

مع التحيات؛

،عزيزي العميل

.
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من نحن

منذ عام 2000، قامت مجموعة يادنيا بتقديم
خدماتها لمئات العمالء

من خالل توفري

تطوير تطبيقات الهواتف الذكية

تصميم المواقع اإللكرتونية

التسويق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

تحسني نتائج محركات البحث

التصميم المطبعي

فيديوهات الرسوم المتحركة

الخدمات اإلستشارية

خدمة اإلستضافة
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من نحن

الكبرية للرشكات  الجودة  عالية  خدمات  نقدم   نحن 
المؤسسات إىل  باإلضافة  والصغرية،   والمتوسطة 
القدرة لرشكتك  تقدم  خدماتنا  والحكومية.   التعليمية 

عىل التوصل لحلول ترتكز عىل أعىل معايري التمزي

أن كل عميل يستحق أن يادنيا تؤمن   مجموعة 
نهجنا التكنولوجيا.  تقدمه  ما  أفضل   يحصل عىل 
تلبية يضمن  العمالء  خدمة  في   التقليدي 

إحتياجات رشكتك

 أحد أبرز نقاط قوة مجموعة يادنيا هو أن حلولنا قابلة
للتوسع مع نمو رشكتك

 الجمع بني القدرات الفنية والمهارات التقنية والمعرفة
مجموعة كفاءة  أساس  هي  الشاملة   التسويقية 
عميل فكل  بالنتائج،  تهتم  يادنيا  مجموعة  وألن   يادنيا. 

يحصل عىل حل مبتكر بسعر معقول وعادل

رشكتك بتقوية  تقوم  يادنيا  مجموعة   حلول 
وقطاع منطقتك  في  فقط  ليس  فعالة   لتكون 
 عملك، ولكن بشكل أهم في اإلقتصاد العالمي

النامي

.
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تطوير تطبيقات الهواتف الذكية

هل تبحث عن فريق عمل ذو كفاءة عالية لتحويل
رؤيتك لتطبيقات الهواتف الذكية إىل واقع؟

الهاتف لتطبيقات  بخدماتها  يادنيا  مجموعة   تشتهر 
 المحمول. نحن نعترب عىل نطاق واسع كرشكة رائدة
من بدءًا  يشء  كل  مع  نتعامل  المجال.  هذا   في 
ضمان إىل  المحمولة  األجهزة  تطبيقات   مفهوم 
متاجر في  وصيانتها  التطبيقات  وتشغيل   الجودة 
Apple و Google Play وكل ما بني ذلك وما هو أبعد 

من ذلك يتم التحكم فيه من قبلنا

 إسمح ألحالمك بالتحليق خارج حدود أفكارك. سيقوم
 فريق الخرباء لدينا بتصميم تطبيق الهاتف المحمول
تركز ومزيانيتك.  الزمين  وجدولك  لمواصفاتك   وفقًا 
والعالمات الرشكات  ربط  عىل  أكرب  بشكل   تطبيقاتنا 

التجارية

تثري إستجابة مجموعة يادنيا تجربة تطبيق   تخلق 
قابلة تصميماتنا  المستخدمني.  من   عاطفية 
 للتكيف مع أفكارك. يحدد فريق تطوير تطبيقات
يحتاجها اليت  المكونات  لدينا  المحمول   الهاتف 
ترتيبها وكيفية  أجهزتهم  عىل   المستخدمون 
يعمل ومريح.  طبيعي  بشكل  يترصفون   بحيث 
 تصميم التطبيق كوجه عام للتطبيق وعملنا. في
الربمجيات نتعامل مع هندسة  يادنيا،   مجموعة 

بطريقة التصميم أوًال، ثم التطوير ثانيًا

تطبيقات تطوير  خدمة  يادنيا  مجموعة   توفر 
التشغيل أنظمة  كافة  عىل  الذكية   الهواتف 

الرائدة وتشمل نظام تشغيل أندرويد واي فون

 سنمنح عملك أجنحة لرنتقي به إىل مرتفعات
جديدة

.

.

.

.
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تصميم المواقع اإللكرتونية

 لم يكن التوسع اإلقتصادي أسهل من أي وقت
إن اليوم.  الخطى   مىض في اإلقتصادات رسيعة 
سلع بشأن  للعمالء  فورية  تحديثات   توفري 
عن عملك  يمزي  ما  هو  رشكتك   وخدمات 

المنافسة العالية بالكفاءة  يمتاز  يادنيا  مجموعة  عمل   فريق 
باإلضافة العمل  في  أمانتهم  أن  حيث   والموهبة، 
 لخربتهم الممتازة مكنتهم من أن يقدموا الخدمة ذات

 الجودة العالية من دون أن يتأخروا في تسليم المرشوع

 تلزتم مجموعة يادنيا بتمكني أعمالك من جذب
تطوير خالل  من  الزبائن  من  ممكن  عدد   أكرب 
 مواقع وبوابات إلكرتونية مخصصة تنقل بشكل
 فعال مهمة الرشكة وعالمتها التجارية للعمالء
يلزتم والموظفني.  والمستهلكني   المحتملني 
اإللكرتونية المواقع  وتطوير  تصميم   محرتفوا 

لدينا بتقديم نتائج تساعد رشكتك عىل اإلزدهار

رشكتك بنشاط  الرقي  عىل  يادنيا  مجموعة   تحرص 
من ممكن  عدد  أكرب  إىل  الوصول  من  لتمكنه   التجاري 
 العمالء المستهدفني عن طريق تطوير موقع إلكرتوني
العمالء إىل  الرشكة  ورسالة  رؤية  ينقل   متمزي 

.المستهدفني، والعمالء الحاليني، والموظفني

.

.

.
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التسويق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

من للرشكات  يادنيا  مجموعة   تقدم 
 جميع األنواع خدمات إستشارية خاصة
نحن اإلجتماعية.  الشبكات   بمحتوى 
مواقع عرب  وتسويق  تخطيط   رشكة 
تسويق هدفها  اإلجتماعية   التواصل 

الرشكات عرب اإلنرتنت

تعد وسائل التواصل اإلجتماعي أمرًا بالغ األهمية لكل رشكة لثالثة أسباب

اإلعتبار، في  إهتماماتك  وضع   مع 
مكلفة غري  إسرتاتيجية  تطوير   يمكننا 
تبدأ اإلجتماعية  التواصل   لشبكات 
برضاك وتنتهي  رشكتك  عن   بمعرفتنا 

عن نجاح عملك

مع  التواصل  من   تمكنك 
   المستهلكني بكفاءة وفعالية

تضخيم المحتوى عىل
االنرتنت

:

.1

.2

 تمكنك من تتبع تأثري عالمتك
 التجارية في السوق، بما في

 ذلك المراجعات البناءة
والسلبية من عمالئك

.3

.

.

.

.

.
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التسويق عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

 زيادة التعرف عىل العالمة التجارية والمشرتيات والعمالء
الشبكات عرب  التسويق  إسرتاتيجية  خالل  من   المتوقعني 

اإلجتماعية

 التسويق عرب وسائل التواصل اإلجتماعي
للرشكات الصغرية

 برنامج التسويق عرب وسائل التواصل اإلجتماعي متاح
أدناه. المذكورة  اإلجتماعي  التواصل  قنوات   لجميع 
متخصيص أحد  مع  لقاء  بسهولة  ترتب  أن   يجب 
خدمات عن  المزيد  لمعرفة  لدينا  الرقمي   التسويق 

الرتويج لدينا

إدارة منصات التواصل اإلجتماعي .1
إدارة حمالت التسويق عرب وسائل التواصل اإلجتماعي المدفوعة .2

التنسيق بني قنوات التسويق الرقمي اإلضافية .3

.

.

.

.
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تحسني نتائج محركات البحث

محركات لتحسني  رشكة  هي  يادنيا   مجموعة 
العمالء عدد  زيادة  في  متخصصة   البحث 

المحتملني وزيادة المبيعات عرب اإلنرتنت

من مجموعة  عن  عبارة  البحث              محرك   تحسني 
الموقع زيادة ظهور  اليت تهدف إىل  المستمرة   المهام 
 اإللكرتوني في محركات البحث عن طريق تحسني مزياته
 الداخلية والخارجية من أجل زيادة حركة الزوار اليت يتلقاها
 الموقع من محركات البحث وترتيب الموقع في محركات

البحث الرئيسية مثل جوجل وياهو وبينج

تحسني خدمات  نقدم  يادنيا،  مجموعة   في 
مستويات عىل  المتخصصة  البحث   محركات 
تحديد من  بدءًا  الطرق،  من   متنوعة 
(الكلمات الدقيقة  والعبارات   المصطلحات 
إىل المرور  حركة  ستجذب  اليت   المفتاحية) 
تحسني إىل  بك،  الخاص  اإللكرتوني   الموقع 
الروابط إنشاء  إىل  البحث،  لمحركات   الموقع 
لنشاطك الفريدة  البيع  لعروض   والرتويج 

التجاري عرب اإلنرتنت

(SEO)

.

.
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تحسني نتائج محركات البحث

 مجموعة يادنيا هي أفضل رشكة لتحسني
عليها اإلعتماد  يمكنك  البحث   محركات 
 لتحسني ترتيب الموقع اإللكرتوني الخاص
نقوم  – والمبيعات  الزوار  عدد  وزيادة   بك 
بإستخدام اإلنرتنت  عرب  رشكتك   بتوسيع 

تقنيات تم التحقق من صحتها

البحث محركات  تحسني  لخدمات   يمكن 
لدينا أن

التسويق عرب محركات تقنيات  أن  لغزًا  يعد   لم 
أن يمكن  البحث  محركات  تحسني  مثل   البحث 
الموقع زوار  لحركة  مهمًا  مصدرًا   تكون 
الجدد المحتملني  والعمالء   اإللكرتوني 
من مزتايد  عدد  يعتمد  يوم،  كل   لعملك. 
جوجل مثل  البحث  محركات  عىل   األشخاص 
 وياهو ليس فقط لتحسني النتائج، ولكن أيضًا
لممارسة والخدمات  السلع  جودة   لتحسني 
نتأكد سوف  ودوليًا.  محليًا  التجارية   األعمال 

من تحسني ظهورك في محركات البحث

.01

.02

.03

.04

.05

محرك لتحسني  شاملة  خدمة  تقدم   رشكة 
الرقمي التسويق  وطرق  الداخيل   البحث 

ومقرها عمان ، األردن

 أداء طويل األمد قابل للقياس وعائد إيجابي
عىل اإلستثمار

تقارير وإجتماعات دورية مفصلة

:

.

.

.

 تحنس ترتيب الموقع اإللكرتوني الخاص بك عىل

وياهو جوجل  الثالثة  الرئيسية  البحث   محركات 

وبينج
عن بنشاط  يبحثون  الذين  األشخاص  عدد   تزيد 

خدماتك
تزيد عرض العالمة التجارية لمؤسستك

تسهل فتح منصات وأسواق جديدة لرشكتك

تمزي عملك عن المنافسني

.
.

.

.

.

.
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التصميم المطبعي

الشعارات والعالمات التجارية

تصميم الرسوم البيانية

تصميم وطباعة

الدعاية

بطاقات األعمال والورق المروس

تصميم العروض التقديمية

رسومات الويب

تصميم الغالف

01

02

03

04

05

06

07

08

مجموعة يادنيا قيمة إىل رشكتك من خالل  تضيف 
ومختصة. جذابة  بطريقة  برصيًا  رسالتك   توصيل 
 فرصتك لتحسني سمعة الرشكة أمر بالغ األهمية في

السوق الديناميكي اليوم

األهداف اليت نهتم بها

توضيح رسالة ورؤية وقيم رشكتك

لكافة تسويقية  مواد   تصميم 
إحتياجات نشاطك التجاري

نشاطك قدرات  في  الثقة   تعزيز 
التجاري

 لتحقيق هذه األهداف، يقوم فريق المصممني لدى
 مجموعة يادنيا بدراسة جميع جوانب نشاطك التجاري
نحن ومبدعة.  جذابة  بصورة  إلخراجه  مفصل   بشكل 
أهدافك وتحقيق  إحتياجاتك  بتلبية  دائمًا   ملزتمون 

المنشودة

متكاملة حلول  يادنيا  مجموعة   تقدم 
:لنشاطك التجاري في المجاالت التالية :

.

.

.

.

.



فيديوهات الرسوم المتحركة

محرتفة رشكة  مع  التعاون   سيساعدك 
 لفيديوهات المونش جرافيك في تطوير فيديو

تسويقي رقمي مهم لنمو عملك وتقدمه

خالل من  تجنيها  أن  يمكن  اليت  الفوائد   تخيل 
المحتملني لعمالئك  ومنتجاتك  خدماتك   عرض 
جرافيك المونش  فيديوهات  تقنية   بإستخدام 
 حيث أنها ستلفت إنتباههم لخدماتك ومنتجاتك

وبالتايل تضع رشكتك فى مقدمة المنافسني

سيفقد للغاية.  ممتع  الفيديو  البداية،   في 
 األشخاص بسهولة الوقت عند مشاهدة مقاطع
 الفيديو. ربما، األهم من ذلك، أن مقاطع الفيديو
للبيانات، المبيعات. وفقًا  زيادة  القدرة عىل   لديها 
 ُيرجح أن قرار الرشاء للمستهلكني الذين يشاهدون
 مقاطع الفيديو يتأثر بنسبة من 64 إىل 85 بالمائة.
أو مسوق  أي  عىل  يجب  جوهرية  أرقام   هناك 
نفضل نحن  اإلعتبار.  في  يأخذها  أن  رشكة   صاحب 
مجموعة في  لعمالئنا  الفيديو  مقاطع   إستخدام 
في اإلستثمار.  عىل  قويًا  عائدًا  لديها  ألن   يادنيا 
أن التسويق  خرباء  نصف  من  أكرث  يعتقد   الواقع، 
 الفيديو يحقق أفضل عائد إستثمار من أي شكل

من أشكال األساليب الثانية

لماذا يعد الفيديو قويًا جدًا في عالم اليوم؟

11

.

.
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الخدمات اإلستشارية

هو هدفنا  فإن  إدارية،  إستشارية  رشكة   بصفتنا 
يادنيا مجموعة  تنمية أعمالك. تقدم   مساعدتك في 
حلول إليجاد  متخصصة  مجاالت  في  متعددة   خدمات 
 لتحديات السوق المتغرية لعمالئنا. توفر خدماتنا حلوًال
 مصممة خصيصًا ألهداف وخطط رشكتك مع الرتكزي

عىل الفعالية من حيث التكلفة

 مع مجموعة يادنيا، ستستفيد من مجموعة شاملة
إىل رشكتك  دفع  إىل  تهدف  اليت  الخدمات   من 
خربة ذو  تسويقية  إستشارية  رشكة  بصفتنا   القمة. 
الخدمات من  متنوعة  مجموعة  نقدم   واسعة، 
ذلك في  بما  اإلنرتنت،  عرب  التسويق  في   اإلستشارية 
المواقع وتصميم  البحث  محركات  نتائج   تحسني 
والشبكات جوجل  عرب  والتسويق   اإللكرتونية 
أخرى، أمور  بني  من  اإللكرتوني،  والربيد   اإلجتماعية 
 لمساعدتك في إنشاء قاعدة قوية عرب اإلنرتنت. عزز
أكرب بشكل  باإلنرتنت  المتصل  غري  اإلعالمي   التواجد 
لمنتجاتك المطبعي  التصميم  خدمات  خالل   من 
وخدمات اإلخبارية  وإصداراتك  التجارية   وعالمتك 

كتابة المحتوى
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 تعترب مجموعة يادنيا أفضل رشكة استضافة مواقع إلكرتونية محرتفة في عمان – األردن حيث تقدم
مجموعة واسعة من حلول استضافة المواقع اإللكرتونية للرشكات واألفراد والمطورين

وجديرة متخصصة  خدمة  عىل  ستحصل  اإللكرتوني  موقعك  إلستضافة  يادنيا  مجموعة  إختيارك   عند 
بالثقة عىل سريفرات تعمل عىل نظام يونيكس, يتم مراقبة السريفرات 24 ساعة

جميع عروض االستضافة
تأتي مع المزيات التالية

التطبيقات واألدوات
قدرات متقدمة

نسخ إحتياطية بإستمرار
إدارة الملفات

دعم خاصية المهام المجدولة
استضافة مواقع متعددة

خدمة اإلستضافة
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خدمة اإلستضافة
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الحزمة

السعر \ سنه
مساحة التخزين

غري محدودة يصل إىل 300 يصل إىل 100
غري محدودة
غري محدودة

غري محدودة
غري محدودة غري محدودة

غري محدودة
غري محدودة
غري محدودة

غري محدودة غري محدودةغري محدودة
غري محدودة غري محدودةغري محدودة

حجم البيانات المنقولة شهريُا
عدد عناوين الربيد اإللكرتوني

النطاقات المضافة
النطاقات الفرعية

النطاقات المكملة
FTP بروتوكول نقل الملفات 

PHP دعم لغة الربمجة 
phpMyAdmin دعم لنظام

الرد التلقائي عىل الربيد اإللكرتوني
إعادة توجيه الربيد اإللكرتوني

تصفح الربيد عن طريق اإلنرتنت
إعادة توجيه للصفحات الغري صحيحة

تقارير بعدد زوار الموقع

(cPanel) أحدث نسخة من نظام التحكم

نظام إدارة الملفات

نظام الحماية عن طريق كلمة الرس

ضمان المدة التشغيلية بنسبة 99.9%

حزمة المحرتفنيالحزمة المتقدمةحزمة األعمال

جيجابايت جيجابايت20 35
55 جيجابايت 25 جيجابايت

د.أ د.أ255 365 د.أ 145



قائمة العمالء
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هاتف

information@yadonia.com
www.yadonia.com

صندوق الربيد

+962-6-5678245
96027401 7 962+هاتف خلوي

11953
881

عمان - األردن
شارع غازي عربيات - تالع العيل

الرمز الربيدي

/YadoniaGroup
/YadoniaGroup
/YadoniaGroup
/YadoniaGroup

/YadoniaGroup

إتصل بنا


