ٌمكنكم زٌارة موقعنا من خالل
الرابط التالً
https://onehandeg.com
راسلنا عبر اإلٌمٌل
INFO@ONEHANDEG.COM

نعتبر من الشركات الرائدة فً مجاالت الدعاٌة بكافة أنواعها التً تشمل تصمٌم
المواقع اإللكترونٌة وتوفٌر الحمالت اإلعالنٌة والتسوٌق اإللكترونً عبر اإلنترنت
والتسوٌق عبر رسائل  SMSكما نقدم حلول المالتً مٌدٌا التً تشمل تصمٌم
اإلعالنات التلفزٌونٌة .

وان هاند اٌجً ش  .م  .م
ONE HAND EG

مجاالت الشركة






تصمٌم مواقع الكترونٌة
تسوٌق الكترونً
إعالنات مرئٌة = تلفزٌون وإنترنت
رسائل SMS
مطبوعات متكاملة



تصمٌم المواقع  -:نتمٌز ببناء المواقع اإللكترونٌة بشكل فرٌد وبأسعار تنافسٌة ونقدم الدعم الفنً
لعمالئنا على مدار العام والذي ٌشمل خدمات اإلستضافة .
تصمٌم الفٌدٌوهات واإلعالنات التلفزٌونٌه وعرضها على القنوات التلفزٌونٌة والٌوتٌوب
حٌث لدٌنا أفضل األدوات من ستودٌوهات وكامٌرات ومخرجٌن وممثلٌن لدٌهم خبره فً اإلعالنات
التلفزٌونٌة .
التسوٌق اإللكترونً  -:نقوم بتسوٌق منتجك عبر الفضاء اإللكترونً الواسع وشبكات التواصل
اإلجتماعً لتحقٌق مبٌعات أكثر والوصول لقاعدة عمالء أوسع .
رسائل إعالنٌة  -:اذا كان لدٌك مشروع وترٌد التسوٌق له فافضل وسٌله للوصول الى عمالئك هى
ارسال الرسائل الى هاتفهم المحمول وٌمكنك من خالل هذه الخدمة ارسال رسائلك الى عدد كبٌر من
العمالء فً وقت واحد مع امكانٌه ارسال الرسائل باسمك او اسم شركتك او منتجك .
مطبوعات متكاملة  -:نصمم لك هوٌة شركتك بالكامل ونقوم بطباعة الكروت الشخصٌة
والفالٌرات والبروشوررات و اللٌترهٌد والكتب أٌضا ً .
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عرض سعر الدعاٌه لعام 2112

الشنطة األولى عباره عن -:
 أجندة صغٌره .
 نتٌجة عادٌة .
 قلم .

سعر الشنطة  41جنٌه .

الشنطة الثانٌة عباره عن -:
 أجندة لوكس .
 نتٌجة ورقٌة لوكس .
 قلم .
 وراقة مكتب

سعر الشنطة  01جنٌه .

الشنطة الثالثة عبارة عن -:
 أجندة لوكس .
 أجندة صغٌرة .
 نتٌجة ورقٌة لوكس .
 قلم .
 وراقة مكتب .

سعر الشنطة  55جنٌه .

الشنطة الرابعة عبارة عن -:
 أجندة لوكس .
 أجندة صغٌرة .
 نتٌجة هرمٌة .
 قلم .
 مقلمة بالستٌك .
 وراقة مكتب .
 سمانة .

سعر الشنطة  125جنٌه .
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مطبوعات متكاملة










طباعة كافة أنواع الكروت الشخصٌة .
طباعة الفواتٌر بمقاساتها المختلفة وبكافة األلوان .
طباعة فولدرات .
طباعة البروشورات بكافة المقاسات .
طباعة الكتالوجات والمجالت .
طباعة بانر وفلٌكس .
الهداٌا الدعائٌة بأنواعها .
تجهٌز كافة أنواع األختام .
طباعة ستاند أب – رول أب .
ملحوظه هامه -:
أسعار المطبوعات ٌتم احتسابها حسب العمل واألوردر نظراً لتغٌٌر اسعار الورق والخامات بشكل
مفاجئ مما ٌؤدي لتضارب فً األسعار

إعالنك عندنا
عمٌلك فٌن ؟؟!!!
ببساطه كده  ..عمٌلك موجود فً كل مكان  ..بس انت تختاره وتستهدفه صح عن طرٌق إعالنك الممٌز اللً
هٌوصل فكرتك وأسعارك وجودة منتجك .
ودٌه بقا مهمتنا إحنا  ..هنستهدف العمٌل اللً هتحتاجه .هنساعدك تنمً شغلك ودخل شركتك وتكبر قاعدة
بٌاناتك بعمالء جدد مهتمه بالمجال بتاعك .
إبدء حملتك اإلعالنٌة لنشاطك على فٌس بوك واوصل لكل عمالئك المهتمٌن بنشاطك  ،ومش هتحتاج حساب
بنكً وال تشغل بالك بمتابعة اعالنك .

اإلعالن شامل





تصمٌم اإلعالن .
إستهداف الفئات المهتمه بنشاطك .
إدارة ومتابعة الحملة طوال فترة اإلعالن .
إرسال تقرٌر فً نهاٌة الحملة ٌوضح النتائج الكاملة لإلعالن .
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اختر حملتك األن
الحملة العادٌة 1
 311تفاعل

 0111مشاهدة

 405جنٌه

 0أٌام

الحملة العادٌة 2
 611تفاعل

 15111مشاهدة

 511جنٌه

 0أٌام

الحملة المتوسطة 1
 61111مشاهدة

 2511تفاعل

ٌ 14وم

 3351جنٌه

الحملة المتوسطة 2
 11111تفاعل

 511111مشاهدة

ٌ 31وم

 12111جنٌه

الحملة البروفشنال 1
 511111مشاهدة

 21111تفاعل

ٌ 31وم

 22111جنٌه

الحملة البروفشنال 2
 41111تفاعل

 1111111مشاهدة

ٌ 31وم

 41111جنٌه

من خدماتنا فً التسوٌق اإللكترونً أٌضا





إنشاء الصفحات  +تصمٌم الكوفر والبروفاٌل  +تصمٌم لبوست  511جنٌه
 111جنٌه
تصمٌم صوره لبوست
 111جنٌه
كتابة محتوى لبوست
 3111جنٌه
إدارة شاملة لصفحة شهرٌا بدون اعالنات

رسائل  smsاعالنٌة





 5111رسالة
 11111رسالة
 25111رسالة
 51111رسالة

 1251جنٌه
 2511جنٌه
 6111جنٌه
 11511جنٌه

فً حالة اإلستهداف اقل عدد رسائل فودافون  11الف رساله – اورنج واتصاالت  5الف رسالة سعر الرسالة مستهدفة  31ق
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عروض اسعار تصمٌم المواقع
الباقة األولى تشمل
 مساحه  01جٌجا
 نقل بٌانات  011جٌجا
 01 برٌد الكترونً
 وورد برٌس
 عربً و انجلٌزي
 انشاء صفحات تواصل اجتماعً
 إضافة إلى GBS

السعر عند التعاقد  4511جنٌه
التجدٌد السنوي  2151جنٌه

الباقة الثانٌة تشمل
 مساحة  01جٌجا
 نقل بٌانات  011جٌجا
 01 برٌد إلكترونً
 عربً – إنجلٌزي
 إنشاء صفحات تواصل اجتماعً
 إضافة إلى GBS
 هوٌه كامله للشركه

السعر عند التعاقد  0111جنٌه

 0 دومٌن إضافً

التجدٌد السنوي  4511جنٌه
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الباقة الثالثة تشمل
 مساحه  01جٌجا
 نقل بٌانات  011جٌجا
 01 برٌد الكترونً
 وورد برٌس
 عربً وانجلٌزي
 انشاء صفحات تواصل اجتماعً
 إضافة إلى GBS
 هوٌه كامله للشركة
 2 دومٌن اضافً

السعر عند التعاقد 14511

 باكٌدج  SEOمتقدم

التجدٌد السنوي  5411جنٌه

الباقة الرابعة تشمل
 مساحه  011جٌجا
 نقل بٌانات  0211جٌجا
 وورد برٌس
 عربً وانجلٌزي
 انشاء صفحات تواصل اجتماعً
 إضافة إلى GBS
 هوٌه كامله للشركه
 0 دومٌن اضافٌه
 باكٌدج  SEOمتقدم
 جوجل ادورد  01دوالر

السعر عند التعاقد  12111جنٌه

 فٌس بوك  01دوالر

تجدٌد سنوي  0211جنٌه
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الباقة الخامسة تشمل
 مساحه  2111جٌجا
 نقل بٌانات غٌر محدود
 برٌد الكترونً غٌر محدود


وورد برٌس

 عربً وانجلٌزي
 انشاء صفحات تواصل اجتماعً
 إضافة إلى GBS
 هوٌه كامله للشركة
 4 دومٌن اضافٌه
 باكٌدج seoمتقدم
 تصمٌم خاص وفرٌد
 جوجل أدوورد  01دوالر

السعر عند التعاقد  21611جنٌه

 فٌس بوك  01دوالر

التجدٌد السنوي  2111جنٌه

جمٌع الباقات تشمل األتً
توافق الموقع مع جمٌع االجهزه الذكٌه والشاشات
حماٌه شامله ضد االختراق
نسخ احتٌاطٌه دورٌه
لوحه تحكم خاصه بالموقع إلداره المحتوي
دعم فنً على مدار الساعه
تهٌئه الموقع االساسٌه لمحركات البحث وجوجل
تقارٌر دورٌه بزوار الموقع ومصادرهم
مساحات اعالنٌه فً الموقع

ربط صفحات التواصل االجتماعً بالموقع
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عروض تنفٌذ اإلعالنات التلفزٌونٌة
العرض األول :
مادة فٌدٌو او تصوٌر بكامٌرا  HDبدون معدات اضاءة  -تعلٌق صوتى  -إخراج  -موسٌقى  -مونتاج –
لوجو ،2dتكلفة العرض  0111سبعة االف جنٌة مصري فقط الغٌر.

العرض الثانى :
مادة فٌدٌو او تصوٌر بكامٌرا  HDبدون معدات إضائة  -تعلٌق صوتى – إخراج  -موسٌقى – مونتاج – لوجو
 ، 0dتكلفة العرض  2511ثمانى أالف وخمسمائة جنٌة مصرى فقط الغٌر.

العرض الثالث:
فكرة – تصوٌر بكامٌرا  – HDمعدات اضاءة – مودٌلز – تعلٌق صوتى – اخراج  -موسٌقى – مونتاج –
لوجو ، 0 dتكلفة العرض  10111سبعة عشر الف جنٌة فقط الغٌر .

العرض الرابع :
فكرة – تصوٌر بكامٌرا  – 4 Kوحدة اضاءة – مودٌلز – تعلٌق صوتى – اخراج – موسٌقى -مونتاج –
لوجو ، 0 dتكلفة العرض  22511اثنان وعشرون الف و خمسمائة جنٌة مصرى فقط الغٌر.

العرض الخامس :
فكرة – تصوٌر بكامٌرا  – 4Kوحدة اضاءة – مودٌلز – بناء لوكٌشن – تعلٌق صوتى – اخراج – موسٌقى –
مونتاج – لوجو  – 0dكروما – ادخال مودٌلز  ، 0dتكلفة العرض  55111خمس و خمسون الف جنٌها
مصرٌأ فقط الغٌر.
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عروض اعالنات التلفزٌون قنوات ( ) C
العرض االول :
ادفع  45111خمسة وأربعون ألف جنٌهأ مصرٌأ  ،و اعرض إعالنك على ثالث قنوات من القنوات االتٌة :
(شنبو افالم -لٌالى سٌنما -الكبٌر افالم -الشاشة مسلسالت -الشاشة كومٌدى -وشوشة سٌنما -مصرواٌة -سٌنما
بٌروت -دولى سٌنما)
مدة االعالن  01ثانٌة – ٌعرض األعالن على كل قناة  00مرة ٌومٌأ لمدة شهر .
و مفاجئة العرض لفترة محدودة ......
احصل على اعالن مجانأ ٌشمل تصوٌر المكان او المنتج بدون وحدة اضاءة  +تعلٌق صوتى – مادة فٌدٌو –
موسٌقى – مونتاج.

العرض الثانى :
ادفع  55111جنٌه خمس وخمسون الف جنٌهأ مصرٌأ واعرض اعالناتك على اربع قنوات ....قناة ثابتة من
القنوات االتٌة :
((بانوراما دراما – 2بانورما فٌلم – كاٌرو زمان – كاٌرو مسلسالت ))
واختار ثالث قنوات من القنوات االتٌة :
((شنبو افالم – لٌالى سٌنما – الكبٌر أفالم – الشاشة مسلسالت – الشاشة كومٌدى – وشوشة سٌنما –
مصراوٌة – سٌنما بٌروت – دوللى سٌنما ))
مدة االعالن  01ثانٌة ٌ -عرض االعالن على كل قناة  00مرة ٌومٌأ لمدة شهر .

العرض الثالث :
ادفع  151111مائة و خمسون الف جنٌهأ مصرٌأ واعرض اعالناتك على عشرة قنوات أربعة قنوات ثابتة
وهم:
((بانورما دراما – 2بانوراما افالم – كاٌرو زمان – كاٌرو مسلسالت))
واختار ستة قنوات من القنوات االتٌة :
((شنبو افالم – لٌالى سٌنما – الكبٌر افالم – الشاشة مساسالت – الشاشة كومٌدى  -وشوشة سٌنما –
مصرواٌة – سٌنما بٌروت – دوللى سٌنما))
مدة االعالن  01ثانٌة ٌ ،عرض االعالنات على كل قناة  00مرة ٌومٌأ لمدة شهر.
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ٌمكنكم زٌارة موقعنا من خالل الرابط التالً
/https://onehandeg.com
أو مراسالتنا عبر اإلٌمٌل
INFO@ONEHANDEG.COM
أو اإلتصال بنا على األرقام األتٌة
01111097686 – 01060331711
01027854040 - 01068802296
مكالماتكم تسعدنا .
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