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پورتفولیو
خورشید

بهار ۱۴۰۱



۱۲مشتریان ما

۱۳دستاوردها

۱۴نمونه کارها

۵۳ ۱۱

ما چطور کار
۱۰می کنیم؟

دیجیتال
۸مارکتینگ

درخواست
پروپوزال

ابزارها
۹و تکنولوژی ها

خدمات
۶خورشید

برنامه نویسی
۷و توسعه فنی

معرفی
۳خورشید

۴تیم خورشید

فهرست۲ فهرست۲

نمونه کارهای۱۱
بیشتر



خورشید در سال ۹۵، بر این اساس تعریف شد و شکل گرفت که بتواند در مسیر رشد و 
تحول کسب وکارها همراه  مورد اعتماد و کارآمدی باشد. همراهی که با استفاده از توانایی ها 
سرآغاز  دهد.  ارائه  را  اثربخش تـری  و  بهتر  راهکارهای  می تواند  تیمش،  افراد  تجربیات  و 
داستان ما، حضور، تالش و ایده های یک نفر بود. بعد از مدتی با اضافه شدن نفر دوم تیم 

خورشید شکل گرفت.
از اینجا به بعد افراد توانمند دیگری به تیم اضافه شدند تا با در نظر گرفتن خواسته ها، 
تجربیات، تعاریف کسب وکار و بسیاری موارد دیگر این داستان ادامه یابد. در طی مسیر 

رشدمان افراد زیادی ما را یاری داده اند.

معرفی
خورشید

ارزش های ما

بهبود مستمر کیفیترویکرد حل مساله انسان محوریاعتماد مشتری محوری

فهرست۲
K H O R S H I D L A B . C O M

معرفی خورشید۳
K H O R S H I D L A B . C O M



تیم چابک خورشید، از گرد هم آمدن افرادی با مهارت ها، تجربیات و عالیق مختلف تشکیل 
شده است تا بتوانیم راهکارهای بهینه ای برای رفع چالش های پیش روی مشتریانمان ارائه 
کنیم. از دید ما موفقیت یک تالش تیمی است و بازخوردها و پیشنهادات مشتریان، ما را 

در بهبود عملکردمان یاری می کند.  

تیم
خورشید

بهنام موالیی
کارشناس امور مالی و قراردادها

پارسا فاتحی
هم بنیا ن گذار، مدیرعامل

لیندا بیانی
هم بنیان گذار، استراتژیست

امیرحسین کریمی
Full-Stack Developer

رضا فاخر
Front-end Developer

ندا کاظمیان
کارشناس امور مشتریان

حسام محمدی
Back-end Developer

آرمان بورخانی
Front-end Developer

تیم خورشید۴
K H O R S H I D L A B . C O M



مهیار سنندجی
UI/UX مشاور طراحی

محمد زارعی
Back-end Developer

علیرضا کیان
UI/UX طراح

فرشاد متکلمی آزاد
طراح گرافیک

ملوین بیانی
کارشناس دیجیتال مارکتینگ

نسرین طاهری پور
استراتژیست محتوا - مشاور تبلیغات

شبکه های اجتماعی

کامیار راد
UI/UX مشاور طراحی

هاله عباس زاده
کارشناس شبکه های اجتماعی

زیبا سیاری
طراح گرافیک

حمزه قریشی
طراح تجربه کاربری

رامتین کریمی
مشاور بازاریابی محتوایی

تیم خورشید۵
K H O R S H I D L A B . C O M



DIGITAL MARKETING

دیجیتال مارکتینگ
PROGRAMMING & TECHNICAL DEV

برنامه نویسی و توسعه فنی

بازاری است که به سرعت تغییر و  با  نیاز این روزهای اغلب کسب وکارها، همگام شدن و هم مسیر شدن 
پیشرفت می کند و جایگاهشان را به خطر می اندازد. خورشید بر این اساس تعریف شد و شکل گرفت که بتواند 
در مسیر رشد و تحول کسب وکارها همراه  مورد اعتماد و کارآمدی باشد. همراهی که با استفاده از توانایی ها و 

تجربیات افراد تیمش، می تواند راهکارهای بهتر و اثربخش تری را ارائه دهد.

بعضی وقت ها بهترین راه آسان ترین راه است

خدمات خورشید۶
K H O R S H I D L A B . C O M



برنامه نویسی
و توسعه فنی

نیاز این روزهای اغلب کسب وکارها، همگام شدن و هم مسیر شدن با بازاری است که به سرعت تغییر و پیشرفت می کند و 
جایگاهشان را به خطر می اندازد. خورشید بر این اساس تعریف شد و شکل گرفت که بتواند در مسیر رشد و تحول کسب وکارها 
همراه  مورد اعتماد و کارآمدی باشد. همراهی که با استفاده از توانایی ها و تجربیات افراد تیمش، می تواند راهکارهای بهتر و 

اثربخش تری را ارائه دهد.

برنامه نویسی اختصاصی پلتفرم های آنالین
طراحی و پیاد ه سازی سایت و فروشگاه آنالین

طراحی و پیاده سازی وب اپلیکیشن
ایجاد و توسعه پالگین 

خدمات پشتیبانی و توسعه فنی
بهینه سازی وب سایت و موبایل وب

مشاوره فنی و زیرساخت ابری

برنامه نویسی و۷
Kتوسعه فنی H O R S H I D L A B . C O M



دیجیتال
مارکتینگ

استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ، با هزینـــــه ای مقرون به صرفه و برنامه ای هدفمند به شمـــــــا این امکان را می دهد که 
راحت تر از گذشته با مخاطبان خود در ارتباط باشید و بتوانید مناسب با بودجه خود امور مربوط به بازاریابی خود را پیش ببرید 
و پیغام تان را به مخاطبانتان برسانید. شما می توانید با خیالی آسوده از خدمات دیجیتال مارکتینگ خورشید که منطبق با 

هدف و نیاز شما در نظر گرفته می شوند، بهره مند شوید. 

تدوین استراتژی و برنامه ریزی
بازاریابی محتوای دیجیتال

بازاریابی شبکه های اجتماعی
طراحی و بهینه سازی رابط کاربری

طراحی و بهینه سازی تجربه  کاربری

SEM و SEO خدمات
تولید محتوای فارسی و انگلیسی 

طراحی گرافیک
خدمات مدیریت وب سایت

مشاوره

دیجیتال مارکتینگ۸
K H O R S H I D L A B . C O M



ابزارها
و تکنولوژی ها



ما مسیری  آتی هر کسب وکار،  و  نیازهای فعلی  و  به هدف گذاری  توجه  با 
اختصاصی  را طراحی و در راستای رسیدن به نتایج مطلوب پیش می رویم. 
برنامه ریزی و اجرای پروژه های موفــــق، نیازمند ارتباط موازی تیم های درگیر 

و همراهی و همکاری شانه به شانه ما و شماست.

ما چطور
کار می کنیم؟

دستاورد پروژه۶

نیاز و هدف۳

راهکارهای کاربردی۴

معارفه و آشنایی۱

اجرا و پیاده سازی۵

جمع آوری اطالعات۲

ما چطور۱۰
Kکار می کنیم؟ H O R S H I D L A B . C O M



درخواست پروپوزال
نقطه آغاز تحول کسب وکار شما

پروپوزال  و  کنیم  راهنمایی تان  درستی  به  بتوانیم  تا  بگذارید  میان  در  ما  با  را  خود  نیاز 
اختصاصی شما را تهیه و تقدیمتان کنیم. پس از دریافت پروپوزال شما خواهید دانست 
که ما به چه نحوی، در چه مدت زمانی و با چه هزینه ای خواسته شما را عملی خواهیم کرد.

درخواست پروپوزال۱۱
K H O R S H I D L A B . C O M



افتخار آن را داشته ایم که در طی مسیرمان پروژه های متنوع و موفقی را تجربه 
کنیم و در کنار مشتریانمان رشد و پیشرفت داشته باشیم. با آنکه پروژه برحسب 
ماهیت خود پایان پذیر است اما روابط ما با مشتریانمان ادامه دار و بلند مدت 
و رشد مطلوب  ایجاد رضایت  باعث  را می کنیم که  تمــــــام تالش خود  و  است 

کسب وکار شما شود.

مشتریان ما

B
ar à Pâtes et Sala

des

و ...

مشتریان ما۱۲
K H O R S H I D L A B . C O M

AGAHSAZAN ADVERTISING AGENCY



دستاوردها

پــــروژه های
پایان یافته

پروژه های
جـــــــــاری

تعداد کل
پروژه هـــا ۱۰۶

۳۳۷۳

دستاوردها۱۳
K H O R S H I D L A B . C O M



وب سایت بینگو
bingoiran.com

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت 
- پروژه راه اندازی وب سایت 

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

وب سایت بینگو، یکی از برندهای زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ، با 
هدف معرفی دامنه متنوعی از محصوالت شوینده ظروف آشپزخانه و 

البسه راه اندازی شده است.

از سال ۱۴۰۰
از سال ۱۴۰۰



وب سایت بینگو



 

وب سایت آکادمی حقوقی فشارکی

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت
- پروژه ویرایش عکس های وب سایت

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت 
- راه اندازی پلتفرم آموزش آنالین

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

آموزش  و  ارائه  هدف  با  فشارکی  بهاره  حقوقی  آکادمی  وب سایت 
مهارت های عملی و آنچه در دانشکده های حقــوق تدریس نمی شود 

راه اندازی شده است.

از سال ۱۴۰۰
از سال ۱۴۰۰

fesharakiacademy.com



وب سایت آکادمی حقوقی فشارکی



وب سایت شاتل موبایل
shatelmobile.ir

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت
 E-Care پروژه طراحی رابط کاربری پنل حساب مشترکین -

- پروژه طراحی رابط کاربری اپلیکیشن شاتل موبایل 

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت
- راه اندازی وب سایت شاتل موبایل

 E-Care پروژه پیاده سازی رابط کاربری پنل حساب مشترکین -

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

وب سایت شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل با نام تجاری شاتل 
موبایل، جهت معرفی اولین اپراتور مجازی نوع اول تلفن همراه کشور 

و عرضه خدمات به مشتریان طراحی و راه اندازی شده است.

از سال ۱۳۹۶
از سال ۱۳۹۶





وب سایت شاتل موبایل

اپلیکیشن



barapatesetsalades.fr

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت
- پروژه طراحی تمپلیت های شبکه های اجتماعی 

- طراحی بنر های وب سایت
- طراحی پست  و استوری های شبکه های اجتماعی 

- پروژه طراحی اقالم تبلیغاتی: ساک خرید، منوی فیزیکی، لیبل  های بسته بندی ها، 
کارت وفاداری مشتریان، کارت ویزیت

- پروژه طراحی اقالم تبلیغاتی: کلیه منوهای دیواری شعبات و استند بنرها

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت 
- راه اندازی وب سایت

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

- تولید محتوای صفحات ثابت وب سایت (زبان فرانسه)
- تولید محتوای شبکه های اجتماعی (زبان فرانسه)

- بارگذاری و به روز نگه داشتن محتوای وب سایت

تولید محتوا

- انجام SEO فنی جهت بهینه سازی عملکرد وب سایت

SEO خدمات

- برگزاری جلسات مشاوره مورد نیاز
- مدیریت شبکه های اجتماعی 

- تهیه استراتژی و برنامه تولید محتوا
- انجام امور مرتبط با بیزنس دایرکتوری مارکتینگ 

خدمات دیجیتال مارکتینگ

Bar à Pâtes et Salades رستوران های

B
ar à Pâtes et Sala

des

از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹

از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹

از سال ۲۰۱۹

از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹

از سال ۲۰۱۹
از سال ۲۰۱۹



Bar à Pâtes et Salades وب سایت

Bar à Pâtes et Salades فیسبوک



اینستاگرام

اقالم چاپی

بنرهای وب سایت

طراحی لوگو

B
ar à Pâtes et Sala

des



وب سایت فروشگاهی المارکت
elemarket.ir

- پروژه بازطراحی رابط کاربری وب سایت
- پروژه طراحی بنرهای گرافیکی صفحه اصلی وب سایت

- پروژه بهینه سازی رابط کاربری و تجربه کاربری وب سایت 
بر اساس داده های جمع آوری شده

PWA طراحی لوگوی -
- پروژه طراحی رابط کاربری اختصاصی موبایل

- پروژه بازطراحی رابط کاربری و بهینه سازی تجربه کاربری

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری جدید وب سایت 
- راه اندازی وب سایت فروشگاهی

- انتقال داده ها و محصوالت وب سایت قبلی به ووکامرس
- پروژه پیاده سازی رابط کاربری بهینه شده وب سایت

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری اختصاصی موبایل
PWA پروژه پیاده سازی و راه اندازی -

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

SEO تولید محتوای وبالگ منطبق با استانداردهای -
- تولید محتوای صفحات ثابت وب سایت

 SEO تولید محتوای محصوالت منطبق با استانداردهای -
- ایجاد و بارگذاری اطالعات محصوالت

- تولید محتوای رپورتاژ آگهی

تولید محتوا

- پروژه آنالیز تخصصی وب سایت
- انجام SEO فنی جهت بهینه سازی عملکرد وب سایت
- ویرایش محتوای محصوالت جهت بهبود SEO داخلی

- لینک سازی داخلی و خارجی

SEO خدمات

- برگزاری جلسات مشاوره مورد نیاز
- اضافه کردن فرآیند های مورد نیاز جهت ایجاد تعامل 

کاربران با وب سایت
- تهیه استراتژی و برنامه تولید محتوا

خدمات دیجیتال مارکتینگ

از سال ۱۳۹۹
از سال ۱۳۹۹

از سال ۱۳۹۹

از سال ۱۴۰۰
از سال ۱۴۰۰

از سال ۱۳۹۹

از سال ۱۴۰۰

از سال ۱۳۹۹

از سال ۱۳۹۹



وب سایت المارکت



 (PWA) وب اپلیکشین موبایلی 

وبالگ المارکت
بنرهای المارکت

CCM770 قهوه جوش کپسولی سام

تومان۱۹,۰۰۰,۰۰۰

EP4050 اسپرسو ساز فیلیپس

تومان۱۹,۰۰۰,۰۰۰
تومان۱۹,۶۰۰,۰۰۰

۳



atraproducts.com

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری  وب سایت 
- پروژه راه اندازی وب سایت فروشگاهی 

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

فروشگاه محصوالت آترا

واحد نوآوری های صنعتی به پشتوانه شرکت پاکشو اقدام به ایجاد 
برند آترا نموده است و با هدف ارتقاء سطح کیفی و کمی محصوالت 
بهداشتی  و  مواد صنعتی، شوینده  زمینه  در  تا  است  آن  بر  داخلی 

محصوالت خود را از طریق وب سایت فروشگاهی عرضه نماید.

از سال ۱۴۰۰
از سال ۱۴۰۰



وب سایت آترا



victoria.ir

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری  وب سایت 
- پروژه راه اندازی وب سایت فروشگاهی 

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

وب سایت فروشگاهی ویکتوریا

وب سایت فروشگاهی صنایع غذایی ویکتوریا در حال حاضر چای، 
برنج، حبوبات و انواع کنسروجات عرضه می نماید.



وب سایت ویکتوریا



wpezpzdev.com

WP EzPz وب سایت

- طراحی لوگو
- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت

- پروژه طراحی بنرهای گرافیکی وب سایت
- پروژه بهینه سازی رابط کاربری و تجربه کاربری وب سایت 

بر اساس داده های جمع آوری شده
- پروژه طراحی رابط کاربری اختصاصی موبایل

- پروژه بازطراحی رابط کاربری و بهینه سازی تجربه کاربری
- پروژه طراحی تمپلیت های شبکه های اجتماعی 

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت 
- راه اندازی وب سایت

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری بهینه شده وب سایت
- پروژه پیاده سازی رابط کاربری اختصاصی موبایل

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- انجام SEO فنی جهت بهینه سازی عملکرد وب سایت

SEO خدمات

- تولید محتوای صفحات ثابت وب سایت (زبان انگلیسی)
- تولید محتوای سواالت منطبق با استانداردهای SEO (زبان انگلیسی)

- بارگذاری و به روز نگه داشتن محتوای وب سایت
- تولید محتوای وبالگ منطبق بااستانداردهای سئو

(زبان انگلیسی) 
- مدیریت شبکه های اجتماعی

تولید محتوا

- برگزاری جلسات مشاوره مورد نیاز
- تهیه استراتژی و برنامه تولید محتوا

- مدیریت شبکه های اجتماعی 

خدمات دیجیتال مارکتینگ

WP EzPz

از سال ۲۰۲۰از سال ۲۰۲۰
از سال ۲۰۲۲

از سال ۲۰۲۱

از سال ۲۰۲۰

از سال ۲۰۲۰
از سال ۲۰۲۰

از سال ۲۰۲۰
از سال ۲۰۲۰



WP EzPz وب سایت



WP EzPz

WP EzPz فیسبوک

کاور شبکه های اجتماعی

تمپلیت شبکه های اجتماعی

طراحی لوگو



پالگین شبکه توزیع محتوا ابرآروان
wordpress.org/plugins/arvancloud-cdn/

- تعریف، پیاده سازی و ایجاد پالگین
- توسعه فنی امکانات پالگین

- خدمات پشتیبانی و نگه داری پالگین
- انتشار پالگین روی مخزن اصلی وردپرس

توسعه فنی افزونه

ابرآروان، مدیــــــران  توزیــــــع محتوا  افـــــــزونه شبکه  از  استفاده  با 
به  را  بود نسخه cache شده  وب سایت های وردپرسی قادر خواهند 
صورت دستی یا خودکار پاک سازی و به روزرسانی کنند تا مخاطبانشان 
همچنین  کنند.  مشاهده  را  وب سایت  نسخه  آخرین  زمان،  هر  در 
بسیاری از امکانات سرویس CDN ابر آروان همچون قوانین صفحات 

و… از داخل پنل مدیریت وردپرس قابل تنظیم است.

از سال ۱۴۰۰
از سال ۱۴۰۰



kharidcharge.com

- طراحی لوگو
- پروژه طراحی رابط کاربری سامانه

- پروژه طراحی تمپلیت های شبکه های اجتماعی 
- پروژه انجام سفارشات طراحی بنرهای تبلیغاتی 

- پروژه انجام سفارشات طراحی کاور پست های وبالگ
- پروژه بهینه سازی رابط کاربری و تجربه کاربری سامانه بر 

اساس داده های جمع آوری شده
- پروژه طراحی رابط کاربری اختصاصی موبایل

- پروژه بازطراحی رابط کاربری سامانه جهت بهینه سازی 
تجربه کاربری

PWA پروژه طراحی رابط کاربری مختص -

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری سامانه 
- راه اندازی سامانه

پیاده سازی و راه اندازی سامانه

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

- تولید محتوای صفحات ثابت وب سایت
SEO تولید محتوای وبالگ منطبق با استانداردهای -

- بارگذاری اطالعات روی سامانه

تولید محتوا

- انجام SEO فنی جهت بهینه سازی عملکرد وب سایت
- ویرایش محتوای موجود جهت بهبود SEO داخلی

- لینک سازی داخلی و خارجی

SEO خدمات

- برگزاری جلسات مشاوره مورد نیاز
- اضافه کردن فرآیند های مورد نیاز جهت ایجاد تعامل 

کاربران با وب سایت
- تهیه استراتژی و برنامه تولید محتوا

- مدیریت شبکه های اجتماعی

خدمات دیجیتال مارکتینگ

سامانه خریدشارژ

از سال ۱۳۹۵
از سال ۱۳۹۵

از سال ۱۳۹۸
از سال ۱۳۹۸

از سال ۱۳۹۷
از سال ۱۳۹۸
از سال ۱۳۹۸

از سال ۱۳۹۸

از سال ۱۳۹۸





سامانه خریدشارژ 

فیسبوک خریدشارژ 

نسخه موبایل

اینستاگرام

طراحی لوگو



delsey.ir

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت 
- پروژه راه اندازی وب سایت فروشگاهی 

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

وب سایت فروشگاهی دلسی

وب سایت فروشگاهی نمایندگی رسمی دلسی، جهت عرضه چمدان، 
راه اندازی  دلسی  برنــــــــــد  اکسسوری  و  اداری  کیف  پشــــــتی،  کوله 

شده است.

از سال ۱۴۰۰
از سال ۱۴۰۰



وب سایت دلسی



اپلیکیشن نی نی و دادا

- طراحی رابط کاربری اپلیکیشن اندروید

طراحی

- پیاده سازی رابط کاربری اپلیکیشن اندروید
iOS برای کاربران PWA پیاده سازی رابط کاربری -

- راه اندازی اپلیکیشن ها
- راه اندازی ویدئو استریمینگ اختصاصی  و مدیریت 

لینک های امن غیر قابل دانلود

پیاده سازی و راه اندازی اپلیکیشن

پکیج های  و  فروش  و  ارائه  جهت  دادا  و  نی نی  اختصاصی  پلتفرم 
پیاده سازی  و  طراحـــی  کودکان  پرورش  و  آمــــوزش  حوزه  محتوایی 

شده است.



اپلیکیشن نی نی و دادا



- پروژه عکاسی صنعتی از فروشگاه و محصوالت
- پروژه ویرایش عکس های جهت استفاده در

رسانه های مختلف

طراحی

فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار

هایپراستار از پویاترین و به روزترین هایپرمارکت های ایران است که 
به  مناسب  قیمت  با  و  کیفیت  با  متنوع،  ارائه محصوالت  با هدف 

مصرف کننده فعالیت می کند.



عکاسی صنعتی از
فروشگاه و محصوالت



livito.tv

- پروژه انتخاب و ویرایش عکس های ایستگاه حرفه ای شدن
- پروژه تهیه و ویرایش عکس های مطالب راهنمای لیویتو

- پروژه تهیه و ویرایش عکس های کاور راهنمای لیویتو

طراحی

- تولید محتوای مطالب راهنمای استفاده از لیویتو

تولید محتوا

سرویس پخش زنده لیویتو

استریم  و  کردن  استریم  به  برای عالقمندان  است  پلتفرمی  لیویتو 
تماشا کردن.



تولید محتوا و طراحی برای لیویتو



listmix.ir

وب سایت لیست میکس

- طراحی لوگو
- پروژه طراحی تمپلیت های شبکه های اجتماعی 

- پروژه طراحی پست  و استوری های شبکه های اجتماعی
- پروژه انجام سفارشات طراحی بنرهای تبلیغاتی 

طراحی
- پروژه تولید محتوای شبکه های اجتماعی 

SEO تولید محتوای وبالگ منطبق با استانداردهای -
- بارگذاری و به روز نگه داشتن محتوا روی وب سایت

از سال ۱۳۹۸
از سال ۱۳۹۸

تولید محتوا

از سال ۱۳۹۸
از سال ۱۴۰۰

- انجام SEO فنی جهت بهینه سازی عملکرد وب سایت
- لینک سازی داخلی و خارجی

SEO خدمات

- پروژه مدیریت شبکه های اجتماعی 
- برگزاری جلسات مشاوره مورد نیاز

- تهیه استراتژی و برنامه تولید محتوا

خدمات دیجیتال مارکتینگ

از سال ۱۳۹۸
از سال ۱۳۹۸

- پروژه پیاده سازی و راه اندازی وب سایت با قالب آماده
- پروژه تغییر قالب آماده و راه اندازی وب سایت 

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت
از سال ۱۳۹۸
از سال ۱۳۹۸



وب سایت لیست میکس (Dark theme) وب سایت لیست میکس



فیسبوک لیست میکساینستاگرام

وب سایت لیست میکس

طراحی لوگو

بنرهای تبلیغاتی



gigtech.ir

- طراحی لوگو
- طراحی تمپلیت های اینستاگرام گیگ تک

- انتخاب و ویرایش عکس  های مطالب وب سایت

طراحی

- ارائه خدمات توسعه فنی
- ارائه خدمات پشتیبانی و نگهداری

خدمات نگهداری وب سایت

SEO تولید محتوای مطالب منطبق با استانداردهای -
- ارائه خدمات بارگذاری مطالب وب سایت

- انتخاب موضوعات مطالب وب سایت
- انتخاب و تعریف دسته بندی های وب سایت

تولید محتوا

وب سایت گیگ تک

- برگزاری جلسات مشاوره مورد نیاز

خدمات دیجیتال مارکتینگ

- آنالیز تخصصی وب سایت
- انجام SEO فنی جهت بهینه سازی عملکرد وب سایت
- ویرایش محتوای محصوالت جهت بهبود SEO داخلی

- لینک سازی داخلی

SEO خدمات

- انجام امور جذب و استخدام منابع انسانی
- مدیریت نویسندگان وب سایت

خدمات کسب و کار



وب سایت گیگ تک اینستاگرام 

طراحی لوگو



zimastonegroup.com

وب سایت هلدینگ زیما

- پروژه طراحی رابط کاربری وب سایت

طراحی

- پروژه پیاده سازی رابط کاربری وب سایت 
- پروژه راه اندازی وب سایت به ۶ زبان

- پروژه اتصال وب سایت به API اختصاصی جهت 
دریافت و نمایش اطالعات محصوالت

پیاده سازی و راه اندازی وب سایت

وب سایت گروه هلدینگ زیما با هدف معرفی مجموعه و محصوالت 
راه اندازی  بین المللی  مخاطبین  برای  سنگ ها  انواع  حـــــــوزه  در  آن 

شده است.



وب سایت زیما



نمونه کارهای بیشتر

نمونه کارهای بیشتر۵۳

با تجربیات ما بیشتر آشنا شوید

برای مشاهده مشتــــــریان دیگر ما و نمونه کارهای انجـــــــام شده، به صفحه 
تجربه های خورشید سر بزنید.

HTTPS://KHORSHIDLAB.COM/FA/WORK



با خیال راحت با ما
در تماس باشین

کارشناس امور مشتریان
ندا کاظمیان

+۹۸ ۹۹۸ ۱۰۰ ۷۹۱۲
+۹۸ ۹۹۸ ۱۰۰ ۷۹۱۲

@KhorshidSup

تهران، اشرفی اصفهانی، خیابان شهرک نفت، خیابان بیست و دوم، عمارت کیا، پالک ۶، واحد ۳۱
+۹۸ ۲۱ ۴۰۴۴۸۰۳۹info@khorshidlab.com https://khorshidlab.com/

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید
@khorshidlab


