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اإلستضافة

Hosting

نفتخر في onyx بالشراكة مع عمالئنا في النجاح      
فنحن نقدم أفضل باقات االستضافة وأكثرها أماناً، مع مراعاة الدقة في المتابعة و الصيانة وإمكانية 

تعديل الخيارات بشكل مستمر، حيث نطلق العنان لطمــــوحات  شركائنا بال حدود

Because we are proud of our customers' partnership
in success, we offer the best and safest hosting 
 packages, taking into consideration the accuracy 
of follow-up maintenance and the possibility
 of constantly adjusting the options to 
 unleash the ambitions of our partners 
                          without limits    

البرمجة

Programming

يبتكر فريق  onyx أفضل الحلول لتطوير وتصميم وبرمجة المواقع  اإللكترونية 
وتطبيقات الهواتف الذكية بجودة عالية وتناغم الخبرات التقنية والبرمــــجية 

والتصميــمية لتقديم مزيج مثالي يساهم في نجــــاح أعمالكــم ونقل 
رسالتكم إلى المستخدمين بأحدث اللغات البرمجية مثل

 flutter و laravel وغيرها.      

    ONYX Team" offers "
you the best solutions for websites development, designing and programming 
and smart phone applications with high quality and harmony of technical 
expertise, programming and design, to provide a perfect combination 
contributes to the success of your business and convey your message to users: 
with the latest programming languages such as "laravel" , "flutter" and others.



إدارة المحتوى 

Content Management

إذا كنت تمتلك موقعا إلكترونيا وتريد جذب الزوار والمتابعين لموقعك اإللكتروني فأنت بحاجة إلى 
تقديم مادة حصرية ومتجددة للمستخدم، هذا ما سنقدمه في onyx حيث نستخدم أكــثر طــرق 

العرض تشويقا بطرق و أساليب تلفت انتباه المستخدمين لموقعك وتحافظ على تداولــه باستــمرار.

If you own a website and want to attract visitors and 
followers to your website, then you need to provide
 an exclusive and renewed material for the user,
this is what we will offer in "ONYX", where
we use the most interesting view ways
 to read and in ways and methods 
draws the attention ofvisitors 
to your website first and 
maintain its presence 
constantly.

      
 

إدارة الحمالت اإلعالنية 

Ad campaigns Management

تبدأ بخطواتنا التدريجية المدروسة وتنطلق من خاللنا بحمالت إعالنية كاملة اإلدارة والتخــطيط، 
حيث ُتنقل بشفافـية ومصـــداقية لعقـــول وقــلوب كافة الشرائح المراد أن تصل إليها،

وتعــود باألهداف التي تناسب طموحات ونجاح عملك.

Start with our gradual and thoughtful steps and launch through us with full
 advertising campaigns in terms of management and planning, and are 
transferred transparently and sincerely to reach the minds and hearts 
of all targeted groups in a way that fits the aspirations and success
  of your job



التسويق 

Marketing

التسويق هو فن وفننا هو خلق عملية تسويق ناجح، وذلك من خالل  وضع استراتيـجيات وخــطط
 لبناء عالمة تجارية قوية، وتكوين فكرة واضحة عن خدمات عمالئنا أو منتجاتـــهم، وإيصـــالها 

ألكبر شريحة من الزبائن، بحيث يتحقق نمو طويل األمد.

Marketing is art, and our art is to create a successful marketing 
process, through developing strategies and plans to build a 
strong brand and by having a clear idea of  our clients' 
services or their products in order to deliver them 
to the largest segment of customers and to
 achieve long-term growth.

التســـويق اإللكتروني 

E-Marketing

استراتيجية التسويق اإللكتروني تستخدم وسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى  onyx  الهدف 
وتحويل السوق االفتراضية إلى واقع ملموس، ومن خالل أفكار لتسويقية التي

تبتكر بحرفية نقوم بعرض خدمات العميل وكافة السلع المراد
 تسويقها، تيسر حصول الزبائن على أي معلومة متعلقة

 بالمنتج، وذلك لتطوير العالقة مع الزبائن واكتساب
 ثقتهم بالتفاعل المستمر لتحقيق الفائدة

 المرجوة.

The E-marketing strategy uses social media to reach your website in a 
continuous interaction to achieve the desired benefit and to turn the virtual 
market into reality Through Onyx marketing ideas, which are created with 
professionalism, we offer client's services and all the goods to be marketed 
,facilitate customers' access to any product-related information, In order to 
develop the relationship with customers and gain their confidence in continuous 
interaction to achieve the desired benefit.



التصميم و الطباعة 

Design and Printing

Creating Videos

دائمــا ناظــرة لــآلن وطامحة بالمســتقبل، لــذا نحرص على تصميــم onyx أعيننا في وإخــراج رؤيتك وهويتك 
البصريــة بأســلوب يفــوق تطلعاتــك، وبجاهزيــة كاملــة لمجابهــة التــــحديات المـــــستقبلية بمـــــا يناســب 
إضافاتــك المســتمرة ومتطلباتــك. كمــا نملــك العديــد مــن القــدرات التقنيــة لتخديــم العميــل حيــث يحصــل 
علــى أفضــل المطبوعــات وأدق طــرق التنفيــذ بأعلــى التقنيــات لــكل مــن : ( اللــون – الجــودة – الخامــات ) 

بأقل األسعار وأحدث اآلالت .

Our eyes, "ONYX" eyes are always looking ahead and ambitious for the future Make 
sure to design and output your vision and visual identity in a way that exceeds your  
expectations with full readiness to meet future challenges to suit your continuous 
additions and requirements We also have many technical services in client's service in 
order to get the best prints and the most accurate methods
 of implementation with high techniques in terms 
of: (color - quality - raw materials) with the 
lowest prices and the latest machines. 

صناعة الفيديوهات
نعمل على خلق األفكار وتصميمها بتكامل ما بين رؤية العميل وخبراتنا االستثنائية بالوصول 

للشريحة المستهدفة، لنقدم فيديوهات مبتكرة تحقق االنتشار وتنال اإلعجاب. 

We create and design ideas by integrating customer vision with our exceptional 
experiences by reaching the target audience, To produce innovative videos that 
are widespread and liked by audience.



FURNITURE, DÉCOR & HOME APPLIANCES

Pharma

 Our Success Partners


