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مـــــرحبـــًا بكم في أونتكس

من نحن

أهدافنا

رسالتنا

رؤيتنا

قيمنا

أونتكس هي شركة رائدة في الحلول التقنية والتصميم , نعمل نحن في أونتكس 
على التطوير التكنولوجي والتقنيات المواكبة لعصر التطوير لتمكين االشخاص من 
االستفادة الكاملة من الويب والتصميم , وتطبيق أفضل معايير الجودة, ونسعى 

دوماً لوصول عمالئنا الى النجاح.

الثقة , التميز , اإللهام , الجودة , االمانة , الشغف , ااالبتكار ,المصداقية , الشفافية , 
رضئ العمالء.

الوصول بعمالئنا إلى مكانة رائدة تفوق توقعاتهم وتحقيق أهدافهم مــن خالل 
تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية وفق معايير قياسية وبأسعار تنافسيه.

أن تكون العالمة التجارية ألونتكس هي عنوان نجاح وانطالق المشاريع الناجحة
العمل الدائم للوصول الى الريادة عبر تقديم خدمات تفوق التطلعات.

توفير خدمات الدعاية واالعالن بجودة عالية عبر دمج االبداع مع القيمة بهدف تجـــــاوز 
توقعات عمالئنا , تعزز تواجد المشاريع على اإلنترنت عبــــــــــــر التسويق الرقمــــــــــي

توفير خدمات التجارة االلكترونية في اليمن والوطن العربي عبر برمجة وتصميم المتاجر 
االلكترونية وتطبيقات المتاجر االلكترونية

توفير خدمات تأجير السرفرات , الخوادم االفتراضية والنطاقات لتقديم مستويات عالية 
من األمان واألداء .

أونتكس
إبدا مشروعك بنجاح.

 OwnTechs
 start your project successfully     



قسم 
التصميم اإلبداعي

يتم تقديم خدمات التصميم بجميع انواعها مع مراعة الجودة العالية في التصميم ودقة في العمل تحت 
إشراف نخبة من االكاديمين المحترفين في مجال التصميم و ذو خبرة طويلة في المجال.

قسم 
 برمجة وتصميم المواقع والمتاجر االلكترونية

تعد تصميم وبرمجة المواقع والمتاجر المتطورة للشركات والمؤسسات في غاية االهمية حيث وقد قمنا 
التعامل مع المحتوى في  نحن في شركة أونتكس على اضافات امكانيات ادارية للعمالء لتسهيل إدارة 
المواقع، حيث ان هذه االمكانيات ذو واجهات عربية سهله, تساعد العمالء  على ادارة الموقع والمتاجر بكل 

سهولة ويسر ,  يمكنك إدارة متجرك من جوالك في اي مكان في العالم .

اذا كنت تبحث عن تسويق الكتروني لمنتجاتك عبر االنترنت من خالل عمل متجر الكتروني فانت بالمكان 
المناسب ,حيث نقوم ببرمجة وإنشاء المتاجر على أحدث البرمجيات مثل الرافل Laravel php ووكومروس .

أخر اعمالنا في تصميم اإلبداعي 

www.owntechs.com : يرجى زيارة منصتنا على االنترنت عبر الدومين التالي

أخر اعمالنا في برمجة وتصميم المواقع والمتاجر االلكترونية

www.owntechs.com : يرجى زيارة منصتنا على االنترنت عبر الدومين التالي

تصميم الهويات البصرية و المطبوعات تصميم الشعارات والعالمات التجارية

تصميم واجهات المواقع والتطبيقاتتصميم بروفايل الشركات و  المجالت

التميز واالبداع
 في مكـان واحد

 مواكبات عالية
 مع التكنولوجيا...

برمجة وتصميم تتطبيقات  المتاجر االلكترونية برمجة وتصميم المواقع و المتاجر االلكترونية



للطلب أو إالستفسار حول اي خدمة يرجى مراسلتنا على االرقام التالية :

 

للتواصل معنا :

+ 9 6 7 7 7 7 9 6 5 7 5 7

+ 9 6 7 7 3 8 4 6 5 7 5 7

www.owntechs.com

sales@owntechs.com

owntechs

الرساله مستشفى  جوار   - الحوبان   - تعز   - اليمن 

قسم 
 التسويق , االستضافات , النطاقات , السيرفرات والخوادم االفتراضية

عزز تواجدك الرقمي , جميع حلول التسويق االلكتروني متاحة لدينا , اجذب أنتباه جمهورك المستهدف وإبدأ
 ببيع منتجاتك والحصول على ترافيك عالى وزيارات خيالية

خدمة االستضافة المقدمة من أونتكس على اقوى الخوادم االجنبية بسرعات عالية ، مع ترافيك عالي جداً 
ونسخ احتياطي خارجي للموقع بشكل يومي - اسبوعي وشهري , استضافات سحابية باسعار تناسب جميع 

الفئات لتقديم مستويات عالية من األمان واألداء ، كما أنها تتناسب بسهولة مع احتياجات عملك

أخر اعمالنا في التسويق وإدارة شبكة التواصل االجتماعي

www.owntechs.com : يرجى زيارة منصتنا على االنترنت عبر الدومين التالي

كل ما يحتاجه مشــــروعك
 من البداية إلى النجاح

السيرفرات والخوام االفتراضية االستضافات والنطاقات

إدارة شبكة التواصل االجتماعي التســــويق الرقمي

https://twitter.com/del_m_a?s=09
https://www.instagram.com/del_m_a/
https://wa.me/message/HIP2XRC6GL6JE1
http://www.delm-a.com
https://www.youtube.com/channel/UC5grfM5Qilxz1qjDxC9FVkw
https://www.facebook.com/DelmaCompani
http://sales@delm-a.com
https://wa.me/message/HIP2XRC6GL6JE1
https://wa.me/message/HIP2XRC6GL6JE1
http://www.delm-a.com
http://sales@delm-a.com
https://t.me/Del_m_a
https://wa.me/message/HIP2XRC6GL6JE1
http://www.delm-a.com
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أطلق نجاحك....

أونتكس للحلول التقنية والتصميم
OwnTechs forTechnical and design solutions


