
بناء الهوية
الرقمية

نمنحك الفرصة لتقول
شيء لكل العالم 

من خدمات تطوير األعمال التي تقدمها
شركة ميامي لحلول األعمال 



المحتويات
عن شركة ميامي لحلول األعمال.

خدمات بناء الهوية الرقمية .

الميزات.

تكلفة االستثمار | األسعار.

من أعمالنا.



عزز تواجدك وهويتك  
الرقمية عبر االنترنت

نحن نعلم أن بناء الهوية الرقمية لك على
االنترنت الخاصة بعملك ليس سهًال على

اإلطالق، سواء كنت تعمل بشكل مستقل أو
لديك شركتك، لذا نحن هنا لمساعدتك.

نقدم لك الحل األمثل من خالل بناء وتصميم موقعك
اإللكتروني على االنترنت وبأقل األسعار وبأسرع وقت.



عن شركة ميامي
لحلول األعمال



شـــــركة ميامي لحلول األعمال هي
شـــــركة أردنية رائدة تأســـــســـــت عام

2013 وبدأت نشاطاتها عام 2015. 

 

رسالتنا:
نوفر مكانًا ذكيًا وخدمات شاملة، للعمل واالجتماعات والتدريب

والفعاليات المختلفة، ونقدم استشارات وخدمات تطوير
األعمال االحترافية، والتدريب اإلداري والمهني، لنصنع عالمًا

يجتمع فيه المنجزون

رؤيتنا 
نســـــعى لنكـــون من الرواد في تقديم خدمات تطوير األعمال

والتدريب واالستشارات في المملكة األردنية الهاشمية والشرق
األوسط وشمال إفريقيا. 

 

مركز أعمال:

أكاديمية ميامي للتدريب ( تدريب إداري ومهني متخصص ).
خدمات تطوير األعمال.

.(ELAMOR ) كافيه األعمال

خدماتنا:

      ( مساحات العمل المشتركة وقاعات التدريب واالجتماعات).



األرقام   
تخبرك عنا



 

فخورون بحصــولنا على جائزة ســتيفي العالمية لألعمال عن فئـة االبتكـار في
الحيـاة والتعلم وبيئـات العمـل لعـام 2020 على مسـتوى 

الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا 
وبهذا اإلنجاز نـعـتـبـر مـن ال 10 شــــــــركــــات األولـى عـلـى مســــــــتـوى األردن

STEVIE® AWARDS2020 الحاصلين على هذه الجائزة



خدمات بناء الهوية
الرقمية



تصميم
وبناء

الموقع
اإللكتروني

نقوم بإنشاء موقعك اإللكتروني
الذي يخدم عملك والنشاط الذي

تريد سواء لشركتك أو عرض
خدماتك ومنتجاتك أو مدونة أو

منتدى والمزيد.

أخبار الشركة.
ملفات موسيقى.

تحميل تطبيق.
حجوزات تذاكر وطلبات تسجيل في الفعاليات

واألنشطة والدورات.
عرض فعاليات وأنشطة ودورات.

جدول أعمال.
منتدى.

عداد أرقام واحصائيات.
تقديم لوظائف واعالنات.

جدول تسعير.
عد تنازلي.

جدول زمني.
مركز مساعدة العمالء.

طلب منتج أو خدمة.
سياسة الخصوصية.

الشروط واألحكام.
وغيرها من الصفحات والمحتويات بناء على طلبك.

من نحن.
عرض الخدمات والمنتجات.

عرض ميزات الخدمات والمنتجات.
العمالء.

التزكيات وتجربة العمالء.
فريق العمل.

قائمة مطعم أو كافيه.
نماذج وطلبات وتعبئة استمارة.

أسئلة شائعة.
اتصل بنا والموقع الجغرافي ووسائل التواصل

االجتماعي.
عروض ( صور وفيديو).

معرض صور وفيديو.

محفظة أعمال صور.

تحميل ملفات مجانًا.
رسوم بيانية.
نسبة مئوية.

عد تنازلي.
مدونة ومقاالت.

 



الدومين 
(اسم

موقعك)
نقدم لك واحدة من أكبر اختيارات

النطاقات المتاحة للعالمة التجارية
لموقعك على الويب، من .com إلى

النطاقات المحلية
 
 

 نوفر أكثر من 366 امتدادا للنطاق لتحصل على النطاق الذي تريده.
.com, org, net يمكنك اختيار امتداد النطاق الخاص بك بما هو متوفر مثًال

 

إذا كنت تملك اسم نطاق خاص بك يمكننا ربطه في الموقع الذي سنقوم بإنشائه لك.

يمكنك إنشاء نطاقات فرعية ضمن نطاقك! قد تتساءل ما هو النطاق الفرعي؟ بعبارة
، www.mysite.com بسيطة، النطاق الفرعي هو مجال داخل مجال - لذلك بدًال من

سيكون subdomain.mysite.com. هذه مفيدة عندما تريد إنشاء إصدارات متعددة من
موقعك.

يمكنك توجيه العديد من النطاقات إلى موقع الويب الخاص بك.



االستضافة
استضافة المواقع االلكترونية هى

خدمة تنظيم و تخزين الملفات
الرئيسية لنشر و تشغيل موقعك

على االنترنت.

يتم التخزين"storage" على خوادم شبكة توزيع المحتوى (CDN) المنتشرة
في جميع أنحاء العالم. سيتصفح الزائر موقعك بأسرع طريقة ، حيث

سيتم تحميله من أقرب موقع ممكن.
 
 



بريد
إلكتروني

احصل على نطاقات البريد
اإللكتروني الخاصة بك التي تطابق

اسم موقع الويب، واحصل على
اعجاب العمالء واجعلهم يشعرون

باألمان بشأن عملك.
 

استخدم واجهة بريد الويب الرائعة الخاصة بنا لتنظيم بريدك اإللكتروني.

دمج صندوق البريد الخاص بك مع Outlook أو Gmail بسهولة.

إعادة توجيه البريد اإللكتروني الخاص بك إلى صناديق البريد األخرى بنقرة واحدة.
 



نمنحك الفرصة لتقول
شيء لكل العالم

 

تذكر لتنمو في
عملك ال تنتظر

أكثر من ذلك
 
 



 

متكامل مع الهاتف
وجميع األجهزة الذكية

استمتع بتصميم ويب
سريع االستجابة وموقع

ويب مالئم للهاتف وجميع
األجهزة الذكية، لنجعل

أعمالك تبدو مثالية على أي
جهاز.

 
 
 

SEO أدوات
 

نتأكد من أن موقعك
اإللكتروني سيكون مرئًيا

تماًما لجميع محركات
البحث ، بما في ذلك

. Google
 
 

التكامل السريع مع
العديد من أدوات

التسويق
 

نضيف لك األدوات
التسويقية والتحليلية

Google المناسبة
Remarketing, Facebook

Pixel, Google Analytics

شهادة SSL مجانية
 

كن آمًنا باستخدام تشفير
SSL / HTTPS المجاني

لجميع المواقع
 
 

الميزات 

يتم التخزين"storage" على خوادم شبكة توزيع المحتوى (CDN) المنتشرة في
جميع أنحاء العالم. سيتصفح الزائر موقعك بأسرع طريقة ، حيث سيتم تحميله

من أقرب موقع ممكن.
 
 

سعر قليل وسرعة عالية
وعدد صفحات غير

محدود

أنشئ موقعك اإللكتروني
بمدة ال تزيد عن 30 يومًا
وبسعر مناسب جدًا لك
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من أعمالنا

www.miamibc.org

www.performance-co.com
 

www.almajdacademyjo.comwww.josbe.org

www.verdipizza.comwww.fseventsgreece.com



 

اطلب موقعك اإللكتروني اآلن
 

962 6 5512740
962 79 8888717

info@miamibc.org
 

األردن- عمان- شارع المدينة المنورة 
مقابل بوظة بكداش وفندق السيتي روز | مجمع المدينة، الطابق الثالث

 
من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحًا - وحتى 011:00 ليًال


