
معخدمات فنية تقنية إدارية متكاملة



كل الخدمات: 1صفحة 

الخدمات التقنية

موقع خاص منفصل 
لألفراد والمؤسسات

قناة خاصة ضمن
GO HIGHمنصة 

الخدمات المساندة

الخدمات 
الفـنـيـة

الخدمات 
اإلداريــة

الخدمات 
السكرتارية

د التكلفة التشغيلية عن
درهم إماراتي2570البدء 

هذه التكلفة تشتمل على
ما هو مذكور في صفحة 

من هذا الملف2رقم 

د التكلفة التشغيلية عن
درهم إماراتي24900البدء 

هذه التكلفة تشتمل على
ما هو مذكور في صفحة 

من هذا الملف3رقم 



GO HIGHقناة إلكترونية خاصة ضمن منصة : 2صفحة 

نظام الدفع التكلفة
بالدرهم اإلماراتي الخدمة

عند البدء مرة واحدة فقط 800 (GO HIGHشبيه بمنصة ) موقع اإللكتروني للبيع تصميم
يكون باالسم الذي تختاره - DOMAINعنوان الموقع اإللكتروني 

عند البدء 
ويتم تجديد الدفع كل سنة " 

مرة في حال الرغبة بتمديد 
"االتفاقية الثنائية 

85 HOSTINGنظام الضيافة التقني للموقع 
200 لتشغيل الموقع اإللكترونيSERVERمساحة تقنية 
100 نظام مراسالت تلقائي على اإليميل لكل معاملة في الموقع

عند البدء مرة واحدة فقط 300 نظام دفع آلي مربوط بنظام عضويات خاصة بكل عميل
عند البدء مرة واحدة فقط 800 (GO HIGHشبيه بمنصة ) تصميم موقع المنتجات 
عند البدء مرة واحدة فقط 200 المنتجات+ نظام تحكم إداري خاص ملحق لموقعي البيع 

وبداية كل شهرعند البدء 85 مساحة تقنية إضافية لتسريع تشغيل المنتجات
- 0 HOSTING & SERVERفريق دعم تقني طوال فترة سريان الـ 

عند البدء 2570 المجموع

وذلك لالطالع على الخدمات اإللكترونية المذكورة أعالهGO HIGHبإمكانك طلب تحديد موعد اجتماع سريع مع أحد أعضاء فريق 

32217187 973+على واتس اب رقم ( قناتي ) عبر إرسال كلمة 

هذه الخدمة خاصة

كللراغبين في امتال

قناة إلكترونية

بيعية خاصة بهم

GO HIGHعبر منصة 



اتتصميم موقع إلكتروني منفصل لألفراد والمؤسس: 3صفحة 

نظام الدفع التكلفة
بالدرهم اإلماراتي الخدمة

عند البدء مرة واحدة فقط 7800 (GO HIGHشبيه بمنصة ) موقع اإللكتروني للبيع تصميم
يكون باالسم الذي تختاره 200+ DOMAINعنوان الموقع اإللكتروني 

عند البدء 
ويتم تجديد الدفع كل سنة " 

مرة في حال الرغبة بتمديد 
"االتفاقية الثنائية 

700 HOSTINGنظام الضيافة التقني للموقع 
2700 لتشغيل الموقع اإللكترونيSERVERمساحة تقنية 
700 نظام مراسالت تلقائي على اإليميل لكل معاملة في الموقع

عند البدء مرة واحدة فقط 4000 نظام دفع آلي مربوط بنظام عضويات خاصة بكل عميل
عند البدء مرة واحدة فقط 7800 (GO HIGHشبيه بمنصة ) تصميم موقع المنتجات 
عند البدء مرة واحدة فقط 1000 المنتجات+ نظام تحكم إداري خاص ملحق لموقعي البيع 

- 0 HOSTING & SERVERفريق دعم تقني طوال فترة سريان الـ 
عند البدء 24900 المجموع

وذلك لالطالع على الخدمات اإللكترونية المذكورة أعالهGO HIGHبإمكانك طلب تحديد موعد اجتماع سريع مع أحد أعضاء فريق 

32217187 973+على واتس اب رقم ( قناتي ) عبر إرسال كلمة 

هذه الخدمة خاصة
كللراغبين في امتال
موقع إلكتروني

سواء لألفراد, خاص 
أو المؤسسات على 

أن يكون منفصل
كليًا عن منصة 

GO HIGH



GO HIGHالخدمات السكرتارية المقدمة من فريق : 4صفحة 

نظام الدفع التكلفة
بالدرهم اإلماراتي الخدمة

وبداية كل شهرعند البدء 190 اإلجابة على كافة االستفسارات ومراسلة الزبائن عبر واتس آب
وبداية كل شهرعند البدء 190 GO HIGHبريد إلكتروني خاص بإسم صاحب الطلب وإدارته عبر 
وبداية كل شهرعند البدء 190 عمالءإعداد استبيانات تلبي الحاجة السوقية للمنتج وإدارته مع ال

,ترونية اإللكباإلمكان طلب الخدمات السكرتارية التالية بشكل منفصل عن تصميم الصفحة 
وباإلمكان أن تكون داعمة ومكملة لما يتم طرحه في الصفحة اإللكترونية



GO HIGHالخدمات اإلدارية المقدمة من فريق : 5صفحة 

نظام الدفع التكلفة
بالدرهم اإلماراتي الخدمة

وبداية كل شهرعند البدء
"مرات شهريًا 5لـ "  190 التحديث على الموقع عبر نظام التحكم اإللكتروني

وبداية كل شهرعند البدء
"مرات شهريًا 5لـ "  190 (موقع المنتجات ) تحديث على المحتوى 

وبداية كل شهرعند البدء
"مرات شهريًا 5لـ " 

100 GO HIGHشخص مع إدارة من 100غرفة زوم لـ 

وبداية كل شهرعند البدء 110 قاعدة بيانات وتقرير شهري حول العمالء المعتمدين 
GO HIGHوالمحتملين عبر منصة 

,رونية باإلمكان طلب الخدمات اإلدارية التالية بشكل منفصل عن تصميم الصفحة اإللكت
وباإلمكان أن تكون داعمة ومكملة لما يتم طرحه في الصفحة اإللكترونية



GO HIGHالخدمات الفنية المقدمة من فريق : 6صفحة 

نظام الدفع التكلفة
بالدرهم اإلماراتي الخدمة

لكل براند 500 تصميم براند فني خاص بالخدمة
(  د أيقونة وألوان وتشكيالت هندسية هامشية ذات عالقة بفكرة الـ بران) 

لكل بوستر 70 (حجم مستطيل عمودي + حجم مربع ) تصميم بوستر إعالني 
لكل مقطع فيديو 150 (ثانية 60ال يتجاوز ) مونتاج فيديو ترويجي قصير 

صفحات10لكل  100 "برزنتيشن " تصميم عرض مرئي 
لكل تصميم 150 من كلمات متحركة" انيميشن " تصميم انترو بتقنية 
لكل جلسة 1200 ساعات3تصوير لمدة 
لكل جلسة 300 ساعات يتم تصويرها3مونتاج المادة المصورة لكل 

,رونية باإلمكان طلب الخدمات الفنية التالية بشكل منفصل عن تصميم الصفحة اإللكت
وباإلمكان أن تكون داعمة ومكملة لما يتم طرحه في الصفحة اإللكترونية



معخدمات فنية تقنية إدارية متكاملة

رونيراسلنا ألي استفسار عبر البريد اإللكت
info@GoHighGlobal.com

تواصل معنا ألي استفسار عبر واتس اب
+973 32217187


