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 جدول المحتويات



 نحن فريق نؤمن بكل ما نقوم به، نتعاون سويًا ونعمل

 بمثابة فرد واحد من أجل تقديم خدمات مميزة تدعم

 نجاح ونمو عمالئنا، نبتكر لتلبية احتياجات المستخدمين

والعمالء في جميع مجاالت خبرتنا

 ال نعرف مبدأ النسخ أبدًا عند العمل. ومن هنا نساعدك

 على إنشاء نموذج أعمال فريد من نوعه يساعدك على

 اإلزدهار في العصر الرقمي من خالل اإلستفادة من الفجوة

الموجودة في السوق

.

دوما بجانبك

.

.



 لدينا رؤية مستقبلية للتوسع في استخدام التكنولوجيا، والتي أصبحت أساس

 الحياة اليومية للعديد منا في منزله، لذلك نسعى إلى تسخير التكنولوجيا

 الحديثة لخدمة المستخدمين في ظل المتغيرات العالمية الجديدة نهدف إلى

 قيادة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خالل تغيير ثقافات كيفية

 تنفيذ الناس لها واستخدامها

.

الرؤية والهدف

 القيادة والسيطرة لخلق
خدمات ومنتجات فريدة

.



الخدمات

 تطبيقات الهاتف

تطبيقات الويب

 التصميم الجرافيكي

التسويق واإلعالنات
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 قم بتصميم وبرمجة تطبيقات الجوال الخاصة بك

 وأجعلها جزءًا من أسلوب حياة جمهورك المستهدف،

 نعتمد على أحدث التقنيات والوسائل من أجل برمجة

وتصميم حلول تخدم مختلف األغراض

 إستمتع بمكانة متميزة أمام جمهورك من خالل الصور

ولوحة األلوان الفريدة والرسوم التوضيحية

 سواء تريد بناء موقع لشركتك أو متجر إلكتروني أو تخطيط

 موارد المؤسسة، فإننا نطور حلوالً تتناسب مع إحتياجات

عملك ويمكن صيانتها بسهولة بمرور الوقت

 نصمم حمالت إعالنية استراتيجية قائمة على فهم

 عمالئك، لتقديم الرسالة المناسبة حول المنتجات

والخدمات التي تقدمها عبر جميع القنوات ..
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 الموشن جرافيك

اإلستضافة

 الدعم الفني

إنشاء وإدارة المحتوي الرقمي
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 نساعدك على شرح منتجك أو عرضك بطريقة جذابة. سواء

 كنت توضح عملية ما أو مقاطع فيديو إرشادية، سوف

نساعدك في وضع كل خطواتك في قصة مميزة ال تنسى

 نوفر لك أعلي درجات الحماية واألمان وأفضل عناية على مدار

 ٢٤ ساعه طوال أيام اإلسبوع، كما نعمل على تنفيذ كافة

 طلباتك وحل جميع المشاكل التى تواجهها، إشترك اآلن

بخدمة الدعم الفنى وتمتع بالراحة واألمان واإلستقرار

 خوادم إستضافة عالية الجودة معدّة خصيصًا إلستضافة

 المواقع وصناديق البريد اإللكتروني وقواعد البيانات وتطبيقات

الويب بتكلفة بسيطة وبيانات آمنة وسريعة

 نراعي تسليط الضوء على أكثر المواضيع شيوعًا في مجالك،

 ونقوم بمراجعة المحتوي السابق لنعرف األجزاء التي يمكن

 استخدامها مرة أخرى من أجل إنشاء محتوي يُناسب قيم

عالمتك التجارية ويقدم فائدة لجمهورك المستهدف
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 اإلعالنات الفوتوغرافية

المؤتمرات والفعاليات

 األفالم الوثائقية

اإلعالنات التلفزيونية
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 توفير فريق متكامل ومتنوع من المصورين الفوتوغرافيين

 المحترفين بإختالف تخصصاتهم لتصوير خدمات ومنتجات

عمالئنا وإخراجها بالشكل المطلوب

 فريق متخصص في كتابة السيناريو ورسم المشاهد واإلخراج

والتمثيل لتوافق الفيديو مع أغراض العالمة التجارية

 تنظيم المؤتمرات والفعاليات بكل تفاصيلها وتوثيقها بشكل

 متكامل، وتخطيط وإعداد التصاميم المناسبة االحترافية

لتوحيد هوية المؤتمر لتشمل جميع اركانه ومحتوياته

 إنتاج اإلعالنات التلفزيونية بطريقة احترافية، وتجهيز إحتياجات

اإلنتاج وتوفير الممثلين وطاقم التصوير والتحرير
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شركاء رحلتنا

 الثقة لها ثمن، لذلك تنبع قوة
 عمالئنا من قوتنا

https://0i.is/7rRs

https://0i.is/NIdm

https://0i.is/mAr7

https://0i.is/qCey

https://0i.is/6D1g

https://0i.is/ACOo

https://0i.is/J1V1

https://0i.is/xqEL



نمط تحكم

اإلستراتيجية واألسلوب هم اللغز

الدراسة والتحليل

 سواء كان لديك فكرة أو مجرد

 لمحة بسيطة عن منتج ترغب في

 صُنعه، فنحن نساعدك من خالل

 البحث والتحليل إلستكشاف

مختلف اإلحتماالت

التخطيط والتصميم

 ندرس عمليات اإلنتاج وكيفية

 إدخال أنظمة جديدة لتتماشى مع

 متطلباتك الخاصة، بما في ذلك

توفير الوقت وضمان الجودة

إجراء اإلختبارات

 نختبر اإلفتراضات من خالل نموذج

 أولى للمنتج. بالنظر إلى التفاصيل

 المختلفة للمنتج، نقيم مدى مالئمة

 المنتج إلحتياجات المستخدمين

المختلفة

اإلنطالق والدعم

 نساعدك على خطف والء عمالئك

 من خالل إطالق منتج فريد خالي

 من األعباء لنوفر للمستخدمين

 تجربة سهلة وبسيطة خالية من

التعقيد ال يمكن نسيانها



نحن بالقرب منك

هاتف السعودية

هاتف مصر

www.tahaqom.com

     info@tahaqom.com

الموقع اإللكتروني

البريد اإللكتروني

(+966) 58 322 7282     

     (+20) 121 276 4745     

https://www.behance.net/tahaqom

https://twitter.com//tahaqom

https://www.instagram.com//tahaqom

https://www.facebook.com/tahaqom

https://www.behance.net/tahaqom

https://maroof.sa/107696


