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من نحن
بيت االبداع
مدعومة ابلرغبة يف تطوير عالمي التكنولوجيا
واإلنتاج الفين تبرز اناي تكنوميداي كشركة
رائدة يف مجال التطوير التقين ومزود رئيسي
للحلول التكنولوجية يف دبي والعالم عبر
امتالك فريق متكامل من خبراء تكنولوجيا
االتصاالت الحديثة ،نفخر يف اناي برايدتنا يف
تطوير العالم الرقمي والتكنولوجي من خالل
تقديم طرق جديدة لتسهيل حياة الناس.
سواء كنت تدير شركة محلية أو منظمة دولية
دائما أن نبلور
أو مؤسسة حكومية؛ فيمكننا
ً
رؤيتك يف أفضل أشكال التواصل مع جمهورك
المستهدف .من التخطيط الى آخر مراحل تنفيذ
كامل لتطبيقات
تطويرا
المشروع. .نقدم
ً
ً
الهواتف الذكية ابإلضافة لتصميم وتطوير
المواقع االلكترونية ،وتحسين محركات
البحث ،وإدارة وسائل التواصل االجتماعي،
وكتابة اإلعالانت ،واإلعالانت المدفوعة،
وإنتاج المحتوى المرئي والمسموع.

“من قلب مدينة
دبي  ،أتسست
شركة اناي منذ 4
سنوات بهدف
رئيسي واحد :أن
نكون من أفضل
الشركات يف
المجال التقين
و الفين يف

المنطقة ”

رؤيتنا
أن يكون لنا دور فعال يف تطوير التكنولوجيا
الحالية حول العالم بحلول مخصصة لتعزيز
مفهوم أنه كلما كانت التكنولوجيا أكثر
تقدما ،ستكون حياتنا أسهل.
ً

مهمتنا
تقديم أفكار ومشاريع بناءة لتطوير أساليب
عصرية للعيش والتواصل مع المجتمع يف
سبيل زايدة مستوى الرفاهية لألفراد ورفع
عائدات االستثمار لعمالئنا.

خدماتنـا

الخدمات التطويرية
تطوير التطبيقات
طور أعمالك ،واختر خدمات تطوير التطبيقات من اناي! إذا كنت
ّ
ترغب يف الوصول إلى عمالئك المحتملين يف أي زمان أو مكان أبكثر
تطبيقا للهاتف المحمول يعمل كأداة تسويقية
الطرق فعالية ،فطور
ً
مؤثرة .مع هذه الميزة ،تتفوق عالمتك التجارية على المنافسين
تقدما ابإلضافة لخلق
اآلخرين من خالل تقديم طريقة االتصال األكثر
ً
صغيرا
تمثيل
تجربة مستخدم مثيرة لالهتمام .اآلن ،قدم لعمالئك
ً
ً
لعالمتك التجارية مباشرة على هواتفهم المحمولة حيث سيصبح
إبمكانهم الوصول إلى العالم الخاص بعالمتك التجارية.
تطبيقا يعمل بنظام مهما كان نوع نظام التشغيل الذي
قد يكون
ً
تريده ومهما تنوعت الخدمات المراد اضافتها يف تطبيقك ،خدمات
تطوير التطبيقات من خالل تخصيص تطبيق يناسب مجالك على
أفضل وجه وإنشاء تصميمات معروفة لجذب انتباه جمهورك
المستهدف .تقوم اناي تكنوميداي بتصميم حلول تطوير التطبيقات
لجميع مجاالت األعمال ،سواء كانت الهندسة أو الفنون أو الترفيه
أو التعليم أو العلوم والتكنولوجيا أو الصحة والطب أو القانون أو
التسويق أو أي مجال آخر.

آلية العمل

وضع اإلستراتيجية:

فورا يف
بعد االتصال بفريقنا لطلب تطوير التطبيق الخاص بك ،سيدخل طلبك
ً
المرحلة األولى من مرحلة التطوير وهي وضع االستراتيجية فمن خالل التحليل
والبحث ودراسات السوق ،يحدد فريقنا أنسب خطة للبدء ابلعمل ويضع الهيكل
معا ،نحول رؤيتك المبدئية إلى حقيقة ملموسة.
العام للتطبيق .ثمً ،

تصميم :UX / UI

ال يقتصر عمل فريقنا على انشاء تصاميم جذابة ومريحة فحسب ،بل يضمن أيضا
أن تكون رحلة المستخدم للتطبيق رحلة ملهمة مليئة ابلمتعة .للحصول على تجربة
مستخدم ال تنسى.

التطوير:

استعد للمرحلة اليت تبدأ فيها رحلة حياة تطبيقك من خالل مجموعة من األكواد
ومساعدة المطورين األكثر موهبة!

االختبار والصيانة:

وفقا ألعلى معايير الجودة فحسب ،بل نوفر
يف النهاية ال نتأكد من تطوير تطبيقك
ً
أيضا الدعم وإصالح األخطاء لضمان حصولك على أفضل أداء للتطبيق!
ً

ماذا تنتظر؟ قم بتعزيز حضور عالمتك التجارية للحصول على
وحسن إمكانية الوصول من خالل تطوير تطبيق
المزيد من العمالء
ّ
الهاتف المحمول الخاص بك مع اناي.

تصميم وتطوير
المواقع اإللكترونية

جدا التنافس مع العالمات
أصبح من الصعب ً

عاليا من اللحظة اليت يدخلون فيها إلى
أداء
ً
ً

السوق وسط النمو المستمر للتكنولوجيا

على سبيل المثال ،إذا كنت تدير مقهى أو

التجارية األخرى دون امتالك ما يلزم لقيادة

موقع الويب الخاص بك حىت مغادرتهم!

والعالم الرقمي .مجهزة بموقع ويب احترايف،

مطعما ،فسيكون من الجميل تحويل قائمة
ً

يف جذب جمهورك!

قابلة للتحديث حيث يشاهد عمالؤك

أبدا
سيتم تقديم شركتك بطريقة ال تفشل ً

الطعام الورقية التقليدية إلى قائمة رقمية
طعامك ومشروابتك بطريقة أكثر واقعية

ولكي تستطيع تزويد المستخدمين بتجربة

قادرا على توفير الوقت
وجمالية! لن تكون
ً

والمنتجات اليت تقدمها عليك التأكد من

تجربة ال ُتنسى لعمالئك.

احترافية وسهولة يف معرفة الخدمات

سهولة الوصول إلى موقع الويب الخاص بك،
ومن ثم قم بتصوير المحتوى الخاص بك

بطريقة منظمة ،واعرض الصفحات بسرعة

تحميل سريعة على موقعك.

أيضا
وتقليل اإلنفاق فحسب ،بل ستخلق
ً

يخلق التصميم الجيد لموقعك اإللكتروني
فرصة للمستخدمين لفهم المزيد عن

أخيرا
خدماتك ،وبناء عالقة معهم ،ودفعهم
ً
نحو اتخاذ القرار الصحيح.

توفر اناي تكنوميداي لعمالئها مجموعة واسعة

تعاون مع اناي تكنوميداي وخطط معنا للطريقة

المصممة بشكل مبتكر لكل قطاع .لتحسين

واوصل عملك إلى النقطة اليت تشارك

عالمتك التجارية ابحتراف إلى قصة مرئية

للحصول على مزيد من المعلومات حول

إيجابيا ويخلق صورة مميزة لعالمتك التجارية
ً

لدينا!

من خدمات تصميم وتطوير مواقع الويب

رحلة المستخدم ،يقوم فريقنا بتحويل

انطباعا
انجحة .هذا ما سيمنح جمهورك
ً

أيضا
من خالل تصميم ويب قوي ،وستضمن
ً

اليت تتصور بها موقع الويب الخاص بك،

فيها الثقة مع جمهورك! اتصل بفريقنا اآلن
خدمات تصميم وتطوير المواقع اإللكترونية

خدمات التسويق
الرقمي
حول متصفحي االنترنت العاديين إلى عمالء حقيقيين مع اناي تكنوميداي!
منعطفا مغايرا ً لما كان عليه ،من
على مدار العقد الماضي ،اتخذ التسويق
ً
تقدما .يتطلب
األساليب التقليدية للتسويق إلى الخيارات الرقمية األكثر
ً
فريقا من محتريف التسويق الرقمي يعرفون
التعامل مع هذه التغييرات
ً
تماما كيفية تطوير االستراتيجيات واستهداف جمهورك.
ً

تحسين محركات
) (SEOالبحث
يتطلب الوصول إلى عميلك المثايل أدوات رقمية محددة تسد الفجوة بينك وبين جمهورك
أوال ،تحتاج إلى التأكد من أنه
المستهدف ،وتحولهم من مجرد زائرين إلى عمالء دائمين.
ً
عندما يبحث جمهورك المستهدف عن الخدمة  /المنتج المطلوب ،فإنهم يجدونك يف أعلى
القائمة ،وينتظرون بكل سرور تلبية احتياجاتهم.

إدارة صفحات
التواصل االجتماعي
اعرف جمهورك .استهدفهم بشكل صحيح .وسوف تحقق أهدافك دون شك!
على الرغم من أن إدارة صفحات الوسائط االجتماعية قد تبدو أمرا ً سهال ً للعديد
من أصحاب األعمال ،إال أنها ليست كذلك!

ويعتمد تحضير جداول النشر يف وسائل التواصل
االجتماعي على الدراسات واألبحاث والتكتيكات
والتحليالت والخطط .فإتقان هذه الممارسات
يعين أنك تبين أداة قوية لعالمتك التجارية ،تهدف
إلى تحقيق :الوعي ابلعالمة التجارية وزايدة الوالء
لدى العمالء.

والتواصل مع المشترين المحتملين .وبمساعدة
فريق وسائل التواصل االجتماعي لدينا ،يمكنك بناء
مجتمع مميز عبر اإلنترنت تتم إدارته بشكل منظم
من قبلنا والذي لن يضمن فقط صورة إيجابية
لعالمتك التجارية ولكنه سيفتح ابلتأكيد آفاق
تماما من النجاح المايل لعملك.
جديدة
ً

ولتحقيق أفضل تواجد لهذه المنصات يجب عليك
صياغة محتوى يتوافق مع كل مرحلة من مراحل
“رحلة المشتري” وهي :الوعي ابلعالمة التجارية،
والتفكير ،واتخاذ القرار ،وتحديد الوالء.

بفضل استمرار تطور العالم الرقمي والتكنولوجيا،
يمكنك اآلن بسهولة تتبع مدى تقدم أي حملة
تقوم بها عل منصات التواصل االجتماعي.
وسائط اجتماعية .تعرض التحليالت جميع أشكال
التفاعل :مرات الظهور ،والمستخدمون المتفاعلون،
والمعجبون بمنشوراتك ،ومعدالت المشاركة،
ومدى الوصول ،والمشاهدات.
يحدد مختصو وسائل التواصل االجتماعي يف اناي
تكنوميداي االتجاهات والموضوعات واألخبار األكثر
دائما لمتابعيك ما يحتاجون إليه
رواجا .لذلك ،نقدم
ً
لرؤيته أو سماعه أو التحدث عنه.
تواصل مع محيطك بشكل أفضل ،وقم إبنشاء
محتوى مستهدف لكل منصة ،ابإلضافة لتوحيد
هوية عالمتك التجارية مع اناي.

يف اناي تكنوميداي ،نقدم لعمالئنا مجموعة واسعة
من خدمات إدارة الوسائط االجتماعية اليت تصور
رؤيتك ،وتعزز هوية عالمتك التجارية ،وتؤسس
المصداقية لها ،وتسهل تواصلك مع جمهورك
المستهدف من خالل الحفاظ على صورة احترافية
وإيجابية.
تعد صياغة محتوى مقنع وإنشاء تصميمات
أساسيا لالنتشار الصحيح
أمرا
تخطف األنفاس ً
ً

قادتنا سنوات
الخبرة الطويلة
إلى تسجيل نجاح
منقطع النظير يف
مجاالت تصميم
التطبيقات
وتطويرها ،
وإنشاء المحتوى
اإلبداعي  ،وحلول
التسويق الرقمي.

خدمات اإلعالن
الرقمي

إعالانت وسائل
التواصل االجتماعي

أثناء التعامل مع العالم االفتراضي سريع
دائما يف المقدمة
التوسع ،يجب أن تكون
ً
وهذا يتطلب أن تمتلك المهارات الالزمة
لخلق وإدارة اإلعالانت الرقمية
لنعد ابلزمن إلى الوراء قليال عندما لم تكن
اإلعالانت الرقمية موجودة .يف حينها كانت
الحلول اإلعالنية التقليدية قادرة فقط على
التسويق لعالمتك التجارية دون استهداف
مجموعة معينة من األشخاص أو معرفة من
يتلقى اإلعالن .أما اآلن فإنه ال يمكن رؤية
إعالنك اليوم إال من قبل العمالء المحتملين:
أولئك الذين يبحثون ابلفعل عن إجابة
لمشاكلهم ،وأنت من تقدم الحل!

تخيل روعة أن يكون العميل المحتمل لك يف
الطريق إلى منزله وينبثق له إعالن شركتك
أثناء تصفحه للفيسبوك .وببساطة بعد
قراءته إلعالنك ،يقوم ابلنقر على الفور على
زر “اتصل بنا” .هل يمكن أن يكون األمر
أسهل من ذلك؟ من خالل اإلعالانت الرقمية
أصبح إبمكانك الوصول إلى عمالء جدد يف أي
مكان ويف أي وقت .دون اهدار الوقت والجد
على استهداف الشريحة الخطأ من المجتمع.
تواصل مع فريق وسائل التواصل
االجتماعي لدينا وقم ابلوصول إلى جمهورك
المستهدف من خالل المنصات األكثر مالئمة
لمجال عملك.

تواصل مع فريق

وسائل التواصل

االجتماعي لدينا وقم

ابلوصول إىل جمهورك

المستهدف من

خالل المنصات األكثر

مالئمة لمجال عملك

إعالانت PPC

هل ستضيف اإلعالانت الرقمية قيمة إلى عملك؟ توقف عن التساؤل وشاهد النتائج بنفسك!
بفضل التطورات التكنولوجية والرقمية اليت ال تنتهي ،يمكن ألي صاحب عمل اآلن تتبع تقدمه
الرقمي بسهولة .من خالل تتبع تحليالت وتصنيفات موقع الويب الخاص بك ،يمكنك تتبع تفاعل
جمهورك أو نقراتهم أو مشاركاتهم أو إحاالتهم أو تحركاتهم داخل الموقع االلكتروني .بعد ذلك ،يمكن
تماما ما
جمع كافة المعلومات يف تقرير واحد يصور أهم نقاط القوة والضعف .ويف النهاية ،ستعرف
ً
هي االستراتيجيات اليت تحقق أفضل النتائج لك.

صناعة المحتوى

إنتاج الفيديو
هل تتطلع إلى إضفاء طابع احترايف على رسائلك الموجهة لجمهورك المستهدف؟
تواصل معهم من خالل خدمات إنتاج الفيديو يف اناي تكنوميداي!
على عكس المحتوى المكتوب ،تساعدك العناصر المرئية على إنشاء اتصاالت مع
جمهورك بسالسة ألنها تقدم محتوى أكثر جاذبية يجعلهم يشعرون بمزيد من
المشاركة يف عالمتك التجارية .لذلك ،إذا وصل جمهورك إلى المكان الذي يشعرون
فيه أنهم جزء من عملك ،فمن المرجح أن يختاروا منتجاتك.
هل هناك من ال يحب االستماع إلى القصص الملهمة؟ تحكي مقاطع الفيديو
الخاصة ابلشركات قصة عالمتك التجارية بطريقة إبداعية تزيد من انتباه جمهورك
مزيجا مذهالً من المرئيات اليت يرونها
الى تفاصيل عالمتك التجارية وتقدم
ً
واألصوات اليت يسمعونها لخلق رحلة بصرية متكاملة.
سواء كنت تنتمي إلى القطاع الخاص أو العام ،أو تدير منظمة محلية أو دولية،
أو لديك مشروع تستعد إلطالقه ،أو تحتاج إلى استشارة فنية ،فإننا يف اناي
تكنوميداي نستطيع إرشادك يف كل خطوة يف طريق الوصول ألحالمك عبر محتوى
فيديو مميز يف كتابة السيناريو والتصوير والتحرير واإلنتاج والتوزيع ،مما يجعل
كل مشهد عبارة عن قصة نجاح متكاملة.

اجعل عالمتك التجارية ال ت ُنسى! اتصل بفريق إنتاج الفيديو لدينا اآلن!

المحتوى الصوتي
لم يعد لفت انتباه الجمهور ابألمر السهل؛ إنها مهمة معقدة تتطلب تخطيط
مهما
دورا
ً
وتصميم االستراتيجيات والحمالت الصحيحة .ومع ذلك ،يلعب الصوت ً
يف جذب انتباه جمهورك وإاثرة خيالهم ،كل ذلك أثناء يف سبيل إاثرة المستقبالت
العاطفية وتهيئة الحالة المزاجية وإضافة قيمة إلى المحتوى.
عندما يتم استخدام الصوت بشكل صحيح ،فإنه يثير مشاعر قوية ال يبدو أن
المرئيات تعبر عنها وحدها .يف اناي ،يتم تقديم مكتبة ضخمة لكل شركة تضم
مجموعة ال حصر لها من التسجيالت الصوتية والمسارات والمؤثرات إلنتاج أعمال
استثنائية!
تواصل مع خبراء الصوت لدينا ،وأضف الواقعية إلى إنتاجاتك المسموعة والمرئية.

كتابة المحتوى

ٍ
كاف لموقعهم االلكتروني.
يفترض بعض أصحاب األعمال أن أي محتوى عام
لكن بعد ذلك ،يصابون ابإلحباط عندما ال يتفاعل جمهورهم المستهدف معهم.
خصيصا للجمهور المستهدف.
لماذا هذا؟ ببساطة ،ألنه لم يتم تصميم المحتوى
ً
المحتوى الخاص بك ال يمكن أن يؤثر يف جمهورك المستهدف إذا لم يتحدث لغتهم
حلوال الحتياجاتهم.
ولم يقدم
ً
النصوص الجيدة التنظيم تحول األشخاص العاديين إلى زوار ومن ثم إلى عمالء
دائمين! الكلمة عبارة عن قوة يمكنك استخدامها لتنمية نشاطك التجاري .وسواء
منشورا ،فإننا نعد ما نكتب بطريقة توفر
إلكترونيا أو مدونة أو حىت
موقعا
أكان
ً
ً
ً
إجاابت ألسئلة الجمهور وتحل مشكالتهم.
نحن يف اناي تكنوميداي نهتم بشدة ابلكلمات اليت ننتجها ألن العالمة التجارية اليت
ال تحتوي على محتوى مكتوب جيد هي مثل كتاب بغالف يخطف األنفاس ولكن
قصته ال ترقى لنفس المستوى.

آلية الكتابة:

يف اناي ،نقدم لعمالئك تسلسال منطقيا يف عملية الشراء ،حيث نقدم المنتج األكثر
إاثرة لالهتمام .ونصور لهم حياتهم أثناء االستمتاع بفوائد منتجك  /خدمتك
مما يتيح لهم الحصول على رؤية أعمق .بعد ذلك ،نقدم لهم الدليل على ما نقول:
أخيرا ،نختم بعبارة مثيرة للفضول تحث المستخدم على
أفضل ميزات المنتج.
ً
إجراء عملية شراء.
ابتكر فكرة مقنعة ودعنا نقوم ابلكتابة عنها بطريقة ال يمكن مقاومتها أب ًدا!

“نؤمن يف اناي أنه كلما

زاد التطور التكنولوجي،

فسيزداد رضا األشخاص
عن حياتهم .مع اناي

دائما
تكنوميداي ,ستكون
ً

متقدما بخطوة”.
ً

اتصل بنا :
مبتكرا من خدمات التطوير والتسويق
عالما
اكتشف
ً
ً
واإلعالن مع اناي تكنوميداي!
تواصل مع فريقنا اآلن على:
• الموقعwww.nayatmc.com :
• هاتف3750 566 4 +971 :
• البريد اإللكترونيinfo@nayatmc.com :
أو قم بزايرة مكتبنا يف:
• مارينا بالزا  ،الطابق العشرين  ،مكتب ، 2005
دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة.

