
CKS –  עיצוב מוכוון צמיחה! –פיתוח אתרי אינטרנט 

 

בתעשיית האינטרנט וצברה ניסיון עשיר, איכותי ומוכח בפיתוח  5002פעילה כבר משנת  CKsחברת 

אתרי אינטרנט שבאמת מספקים תוצאות ותומכים בפעילות של עסקים וארגונים מכל הסוגים ומגזרי 

ופיתוח אתרי אינטרנט לפי גישה מבוססת צמיחה ועל בסיס  ההפעילות. אנו מיישמים בניי

כך שאתם מקבלים אתר מותאם אישית, מותאם למטרות  –הטכנולוגיות האיכותיות ביותר בתחום 

 .ויזואליתשלכם, ידידותי לתפעול ומרשים 

, בתור מקצוענים בפיתוח אתרי אינטרנט, אנו מסוגלים ליצור את כל סוגי האתרים, מאתרים גדולים

מורכבים ודינמיים ואתרי מסחר אלקטרוני מתקדמים ועד אתרי תדמית קטנים המיועדים לקדם את 

 המותג שלכם או לייצר לידים. 

עבור לקוחותינו הינם אתרים רספונסיביים המתאימים   CKsאנו בונים ומעצבים בחברת שכל האתרים 

או מחשב. זהו היבט  סמארטפון, טאבלט –את התצוגה שלהם למכשיר ממנו המשתמש מגיע 

 טכנולוגי חשוב במיוחד במציאות הנוכחית, הן מבחינת שימושיות האתר והן מבחינת קידום בגוגל.

מתמחה בפיתוח אינטרנטי ושיווק דיגיטלי למגזר הערבי, בכלל זה אנו בעלי ניסיון רב  CKsחברת 

בבנייה ועיצוב אתרים בערבית ואשר מיועדים לקהל יעד במגזר הערבי בישראל ובשווקים דוברי 

 ערבית בעולם. 

 Wordpress –מאמינים באתרי וורדפרס 

פיתוח על בסיס פלטפורמת וורדפרס. זוהי לפיתוח אינטרנטי תומכים גדולים ב CKsאנחנו בחברת 

המערכת הפופולארית ביותר בעולם לבנייה ותפעול של אתרי אינטרנט, מאתרים ממשלתיים ענקיים, 

דרך אתרי מסחר מובילים ועד אתרים עסקיים קטנים בכל העולם. השימוש בפלטפורמה של 

Wordpress זואלית, יעילים מאוד מבחינת מאפשר לנו ליצור אתרים מרהיבים ומיוחדים מבחינה וי

יכולות שיווק דיגיטלי וקידום אתרים וכמו כן נוחים מאוד לתפעול עצמאי שלכם ובלי צורך לדעת תכנות 

 או לשלם למישהו עבור כל שינוי או הוספה של תוכן לאתר. 

אתר וורדפרס באמת ובתמים מאפשר ליהנות מכל העולמות: גם עיצובים מדהימים ויעילים, גם 

ולוגיה אמינה ויציבה במיוחד, גם פשטות הפעלה ואפשרות ניהול תוכן ללא ידע קודם וגם תמיכה טכנ

 אופטימאלית במהלכי שיווק דיגיטלי וקידום אתרים בגוגל. 

 בונים לכם אתר שימשוך גולשים ויהפוך אותם למעורבים

י באמת לספק כד היום תהליכי בניית אתרים חייבים לשים דגש על ממשק משתמש וחווית משתמש

כדי תוצאות יעילות ולגרום לגולש להישאר באתר ולהיות מעורב מבחינת השגת תוצאות עסקיות. 

להשיג ביצועים מעולים ואתר שבאמת "מספק את הסחורה" יש ליישם ידע מקצועי וטכנולוגי לגבי 



האתר  עיצוב, הבנת קהל היעד שלכם, ניהול חכם של התנהגות הגולשים, בנייה מושכלת של מבנה

 והצגה ויזואלית מעולה של התכנים. 

לצד ההיבטים הוויזואליים והעיצוביים באתר שאנו בונים עבורכם, ישנם היבטים טכניים רבים מאחורי 

הקלעים שאנו מיישמים כדי שהאתר שלכם יהיה אפקטיבי ואיכותי, לטווח הארוך ולמתן תוצאות 

 העסקית. עסקיות מעולות וניתנות לשינוי בהתאם לפעילותכם 

האתר שלכם הוא הפנים שלכם מבחינת הגולשים, הוא גם כלי עסקי להשגת מכירות ולקוחות, הוא 

לא משנה  –כלי שיווקי ומיתוגי מרכזי במרחב הדיגיטלי והוא בעיקר חלק בלתי נפרד מהעסק שלכם 

 נאמנה. לכן האתר חייב להיות איכותי ומקצועי ללא פשרות ולשרת אתכם מה תחום הפעילות שלכם

מספקים לכם עם מקצועיות, יצירתיות, שקיפות ואמינות  CKs -את זה אנחנו ב –בצורה אופטימאלית 

 ובתמחור הוגן. 

מחפשים משהו שונה, יצירתי   רוצים אתר אינטרנט מעולה שבאמת יספק לכם תוצאות?

 050-233-0550 –ואתם בדרך הנכונה CKs -ל ואפקטיבי לאתר שלכם? התקשרו עכשיו

 

 

 


