


بوابتــك لريـادة األعمــال



تعتمد فلسفتنا علي اعتناق
التغيير الذي يجلب البساطة و السهولة لعمالئنا

أمين شعار



شركة بزنس بوكس - بوابتك لعالم الريادة
قررنا بدء مغامرتنا لتزويد
رواد األعمال بخدمات

شركة بزنس بوكس - بوابتك لعالم الريادة
قررنا بدء مغامرتنا لتزويد
رواد األعمال بخدمات
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من نحن



أعمال مصممة بذكاء في مجاالت االستشارات المالية
تصميم وبناء العالمات التجارية | التسويق
التحول الرقمي و التدريب



يعكس اللون التركوازي في شعارنا
ثقة عمالئنا بنا

أما اللون األصفر فهم مستوحي من تفاؤلنا لتحقيق
التغيير اإليجابي لعمالئنا

مع مراعاة التوازن و الموضوعية المتمثلة
باللون الرمادي

تم اشتقاق اسم الشركة
من تصورنا لسبب وجودنا
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السعي إلعادة ضبط معايير البساطة و الكفاءة
في مجال خدمات األعمال

رؤيتنا



خدمة الشركات بطريقة
تسمح لهم بتكريس المزيد من

الوقت و الموارد و الجهد
علي نشاطهم األساسي

هدفنا
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نشجع االبداع حيث أن عالم
األعمال قد اختلف

لدينا الجرأة للقيام بعملنا بشكل مختلف
صريحون إلى أبعد حد ألننا ندين للعميل بذلك

نفي بوعودنا وهذا أبسط ما نقدم
نستمع جيدا إلى العميل فاالستماع نصف العمل

قيمنا



08

استشارات
مالية

نصيحتنا األولى لك
أعط الخبز لخبازه

دراسات جدوي - مصرفية و غير مصرفية
خدمات كشف اإلحتيال و التالعب في الشركات

تقديم النصح بشأن إدارة المخاطر و الضوابط الداخلية
وضع خطط تشغيلية و استراتيجية للشركات

تقييم الشركات و المشاريع في حاالت
الدمج و االستحواذ أو اإلغالق



تشغيل العمليات التجارية و حلولها السحابية
تطبيقات الموبايل

تطوير المواقع اإللكترونية

بفضل التكنولوجيا اليوم
يمكننا اآلن جعل حياة الشركات

أسهل بكثير ... حيث أن الحلول الذكية
المتوفرة ميسورة التكلفة و سهلة االستخدام

مصممة لتلبية احتياجات جميع أنواع الشركات

التحول
الرقمي
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تصميم هوية العالمة التجارية
تغيير العالمة التجارية

تصميم شعار
تصميم القرطاسية

طباعة وتصميم الكتيبات
تصميم الغالف

نحن نقوم بالكثير قبل تصميم شعارك
و تسليمه لك، حيث أننا في بزنس بوكس نأخذ ما يكفي

من الوقت لنستمع لك تتحدث عن فكرتك بشغف ثم نساعدك
علي استكشاف و بناء هوية واضحة لمشروعك

تصميم و بناء
العالمات التجارية



أبحاث السوق
خطط تسويق

استراتيجيات المحتوى
تسعير المنتجات
التسويق الرقمي

تحسين تصنيف الموقع في محركات البحث
تحسين وسائل التواصل اإلجتماعي

إعالنات و تحليالت جوجل
منصات التسويق عبر البريد االلكتروني

التسويق



عمالء أسعدنا
التعامل معهم
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برج التورنيدو    الخليج الغربي
ص.ب. 63680    الدوحة - قطر

ت 009744292312
info@BusinessBOX.me
www.BusinessBOX.me
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للتواصل


