
 

 

UR SMART WEB 
Tel: +905367906441 -  +905071446001        www.ur-smartweb.com 

mail: info@ur-smartweb.com 

 
 

   UR SMART WEB  
 تصميم مواقع اإللكترونية 

 
طريق  ء عنمتخصصة في مجال تصميم المواقع اإللكترونية . نسعى دوماً لكسب ثقة العمال UR SMART WEB شركة

ثاً و متبعة حديعايير الكما نحافظ على إظهار نشاطك التجاري بأعلى الم –تقديم أفضل الخدمات البرمجية عبر األنترنت 

و  نا المختصقبل فريق نقوم بدراسة نشاطك التجاري من –هويتك البصرية لعملك أو لشركتك أو لمتجرك اإللكتروني نعكس 
ً ناسبمتقديم حلول متكاملة حول آلية العمل من ناحية التصميم و األلوان و ترتيب المحتوى كما تراه  راه نحن مناسباً أو كما ن ا

 لمشروعك التجاري.
 
 

  خدماتنا :
 

 مواقع تعريفية متجاوبة تصميم
  تصميم مواقع متقدمة احترافية

 تصميم متاجر إلكترونية
 تصميم مواقع متخصصة لنشاطك التجاري

 و األرشفة SEOخدمات 
 خدمات المحتوى و إدارته

 خدمات تحليل المواقع و تحسينها
 خدمات التسويقية عبر منصات التواصل

 إدارة مواقع ويب و صيانتها
 و الدومين خدمات اإلستضافة

 

 

 لماذا نحن األفضل :
 

 السرعة في اإلنجاز
 أسعار مناسبة ألي مشروع تجاري

 تجربة الموقع  شهر بعد التسليم
 سنة مجانية ثصيانة و متابعة و تحدي
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 أهم أعمالنا :

tr.com-https://www.uranus/ 

 
 أسطنبول لسفرشركة أورانوس للسياحة و ا

 
https://sedenkargo.com/ 

 
 شركة سدن كارجو للشحن الدولي

 
https://igaousa.org/ 

 
 أمريكامنظمة اإلغائة و المساعدات اإلنسانية 

 
ttps://mustasharcom.comh/ 

 
 مستشاركم للحلول القانونية في السعودية 

 
https://muneh24.com/ 

 
 في ألمانيامتجر موني لتجارة المواد الغذائية 

 
group.com-https://assaad/ 

 
 خدمات عقارية  شركة أسعد جروب
 

jump.com-https://matrix/ 
 

 شركة ماتريكس إقامات سياحية و تأسيس شركات 
 

https://mediyolturk.com/ 
 

 شركة ميديول تورك سياحة عالجية في اسطنبول
 

https://mtakimya.com/ 
 

 تركيا مواد تنظيف و كيميائيات MTAشركة 
 

https://www.uranus-tr.com/
https://sedenkargo.com/
https://igaousa.org/
https://mustasharcom.com/
https://muneh24.com/
https://assaad-group.com/
https://matrix-jump.com/
https://mediyolturk.com/
https://mtakimya.com/
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https://noktaclinic.com/ 
 

 نقطة كلينلك عالج الضعف الجنسي للرجال
 

https://sombridge.com/ 
 

 في الصومال ألبسة والدية  متجر
 
transfer.com-https://east/ 

 
 شركة إيست تحويل أموال عبر األنترنت  في ألمانيا

 
https://matrixtoken.co/ 

 
 ماتريكس توكين  عمالت رقمية 

 
https://www.alwafacompany.com/ 

 
 شركة الوفاء لصناعة أكياس األعالف و التغليف

 
https://matrixgroups.org/ 

 
 ماتريكس جروب مشفى زراعة األعضاء و الجراحة العامة 

 
https://estaclinic.com/ 

 
 إيستا كلينلك سياحة عالجية و زراعة الشعر في اسطنبول

 
https://toosancargo.com/ 

 
 في الصومالشركة شحن دولي و تجميع الشحنات 

 
medicaistanbul.com-dr//https:/ 

 
 دكتور ميديكال  اسطنبول سياحة عالجية 

 
https://herşeyhealthy.com/ 

 

https://noktaclinic.com/
https://sombridge.com/
https://east-transfer.com/
https://matrixtoken.co/
https://www.alwafacompany.com/
https://matrixgroups.org/
https://estaclinic.com/
https://toosancargo.com/
https://dr-medicaistanbul.com/
https://herşeyhealthy.com/
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 سياحة عالجية تنظيف البشرة و عمليات التنحيف
 

https://smartreklam.net/ 
 

 يكالم خدمات طباعية و تصميم جرافيكسمارت ر
 

tr.com-https://lokta/ 
 

 لوكتا  خدمات عقارية و سياحية اسطنبول
 
collection.com-https://rim/ 
 

 متجر ريم  لصناعة ألبسة المحجبات في الجزائر

 
https://academyhuruf.com/ 

 
 مركز أكاديمي حروف تعليمي لألطفال

 
services.com-https://labor/ 

 
 البور خدمات العمالة في السعودية 

 
s://nesrinalady.storehttp/ 

 
 نسرينا ليدي متجر إلكتروني و خدمات الشحن و التسويق بالعمولة 

 
marriage.com-https://halal/ 

 
 شرعي إسالمي مكتب زواج 

 
https://riza855.com/ 

 
 مات التسويق اإللكترونيشركة ريزا خد

 
https://dalilistanbul.com/ 

 
 شركة دليل أسطنبول خدمات اإلقامات و تأسيس الشركات 

https://smartreklam.net/
https://lokta-tr.com/
https://rim-collection.com/
https://academyhuruf.com/
https://labor-services.com/
https://nesrinalady.store/
https://halal-marriage.com/
https://riza855.com/
https://dalilistanbul.com/
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 األسعار و الخطط :
 

 
 

 لزيارة موقعنا اإللكتروني :
comsmartweb.-https://ur/ 

 اتس أبو                                                      موقعنا الرسمي                                  

  

https://ur-smartweb.com/
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  الهوست و الدومين :
 

 
 لحجز الهوست و الدومين: 

 
smarthosting.com-https://www.ur/ 

Get 10% off when purchasing a Professional Plan CODE : XWX0ICWB64 

Up To 20X FASTER 

40% FASTER CPU Performance 

2700 GB Monthly Data Transfer 

Free SSL Certificate 

24/7 technical support 

30-day money-back guarantee..Try it now 

 

خدمات قانونية ( –خدمات سياحية  –و السفر )حجوزات طيران  شركة أورانوس للسياحة شركاء النجاح :  

https://www.ur-smarthosting.com/

