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   عشيشٙ اىعَيو

 
فٚ عصز اىع٘ىَح ٗ ث٘رج  ىرصَيٌ تزاٍج اىنَثي٘ذز عيٚ أُ ذحرو تيذّا اىعشيشج ٍناّرٖا اىالئقح(Egysign) حزصآ ٍِ شزمح 

األذصاالخ ٗذنْ٘ى٘جيااىَعيٍ٘اخ ٍَا جعو اىعاىٌ مقزيح صغيزج ذر٘افز فيٖااىَعيٍ٘اخ عثز اىعذيذ ٍِ اى٘سائو ٗ اىرٚ فٚ 

ٍقذٍرٖا شثنح اإلّرزّد، ىذىل قاٍد اىشزمح ترصَيٌ تزّاٍج تيعٚ ٍرَيش يريح ىيشزماخ تْاء ٍ٘اقع ٍرجذدج ىٌٖ تسٖ٘ىح ٗ 

 . LE 250يسز عيٚ اإلّرزّد ٗ قذ أطيقْا عييٖا أسٌ 

 

 
: يرَيش ٕذا اىثزّاٍج اىثيعٚ 

 
  :سٖ٘ىح األسرخذاً

. فاّد ذسرطيع أُ ذثْٚ ٍ٘قعل دُٗ اىرعة فٚ ذعييَيغح اإلّرزّد ٗ أسرخذاٍاذٖا, رٗعٚ فيٖا سٖ٘ىح األسرخذاً 

  :ذعذد اىرصَيَاخ

اىَجَ٘عح  ٕو ذعيٌ أّح تؤٍناّل أُ ذخرار ٍِ تيِ  ذصَيَاخ ٍخريفح  ىيَنْل ٍِ أخريار اىشنو اىَْاسة ىَ٘قعل تيِ ٕذٓ

تيَنْل اُ ذرخيو ٍ٘قعل ّٗحِ عييرا اىرْفيذ  اٗ اىَخرارج تعْايح فائقح

  :سزعح اىَ٘قع 

  .ّحِ ّثْٚ ىل ٍ٘قعل عيٚ ٗاحذج ٍِ أسزع ٗ أق٘ٙ ٗ أئَِ اىشثناخ فٚ اىعاىٌ

 

 
 :                                                                      جْئ 250  ٍنّ٘اخ اىثزّاٍج اىثيعٚ

  
 www.Yourcompanyname.com     حجش أسٌ اىَ٘قع .1

  HTML صفحح 7ذصَيٌ  .2

 .شثنح ٍعيٍ٘اخ فٚ أٍزينا ٗ أّجيرزا  ٍيجا تايد عيٚ أسزع500أسرضافح ٍ٘قع تَساحح  .3

  Name@yourCompany.com     تزيذ أىنرزّٗٚ تؤسٌ ٍ٘قعل300عذد  .4

 .اىرصَيٌ اىَْاسة ىَ٘قعنٌ فٚ ٍقز شزمرْا أسرضافح أحذ اىعاٍييِ ٗ ٍساعذذٔ عيٚ أخريار .5

 .حَايح اىثزيذ اإلىنرزّٗٚ ىيَ٘قع ضذ اىفيزٗساخ .6
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 .خذٍاخ أضافيح تسعز إضافٚ
 

 .إضافح صْاديق تزيذ إىنرزّٗٚ-  1

 ..ى٘حح ذحنٌ تاىثزيذ اإلىنرزّٗٚ ذريح إضافح عذد الّٖائٚ ٍِ صْاديق اىثزيذ اإلىنرزّٗٚ تؤسٌ اىَ٘قع-   2

ذَنْل ٍِ ٍعزفح  عذد ٍِ اىشٗار ٗ ٍذج  , ى٘حح ذحنٌ تاإلحصائياخ ذريح عزض إحصائياخ  ذفصييح ىصفحاخ ٗسٗار ٍ٘قعل -   3

 .مَا ذَنْل ٍِ اىحص٘ه عيٚ إحصائياخ يٍ٘يح ٗ إسث٘عيح ٗ شٖزيح, ذ٘اجذٌٕ عيٚ اىَ٘قع ٗتيذ  اىَرصو تاىَ٘قع 

 .سيادج اىَساحح اىَخصصح ىَ٘قعنٌ عيٚ اىسيزفز-   4

. (Egysign)ي٘ضع عيٚ  صفحاخ ٍ٘قعل تإسرخذاً ذقْياخ (فالش)عَو ٍيف رسً٘ ٍرحزمح -   5

. إرساه ٍْذٗب إلعذاد جٖاسك إسرقثاه تزيذك  اإلىنرزّٗٚ -   6

 .إرساه ٍْذٗب ىرذرية األفزاد فٚ ٍقز اىشزمح-   7

 . .عَو ذصَيٌ ٍ٘قع إضافٚ خاص تشزمرنٌ فقط-   8

.                                                                                      Google,yahoo,msn…etc) ٍثو        تحث عاىَٚ    ٍحزك55إرساه تياّاخ ٍ٘قعل ىــ -  9

 

 

:  اىسعز 

 
 جْئ ASP 60سعزاىصفحٔ 

  جْيHTML 20ٔسعز اىصفحٔ 

 جْئ 50 سعز اىفالش يثذأ ٍِ

 جْئ سْ٘يا100 سعز اىنْرزٗه تْو

 جْئ 120 سعز اىشاخ مراتٔ فقط

  جْئ 450 سعز اىَْرذٙ

  جْئ سْ٘يا150 سعز ٍحزماخ اىثحث

 

 

  مقدمه لسيادتكم                                                                               

byww                                                          
  


