ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱
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۲

ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ

۳

دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

۸

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ

۱۲

ﺗﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

۴

اﺑﺰارﻫﺎ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ

۹

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

۱۳

ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮرﺷﯿﺪ

۶

ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

۱۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ

۱۴

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

۷

درﺧﻮاﺳﺖ
ﭘﺮوﭘﻮزال

۱۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ

۵۳

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﺎل  ،۹۵ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و
ﺗﺤﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ
و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻓﺮاد ﺗﯿﻤﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺶﺗـﺮی را اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺳﺮآﻏﺎز
داﺳﺘﺎن ﻣﺎ ،ﺣﻀﻮر ،ﺗﻼش و اﯾﺪهﻫﺎی 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 ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ،
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ
رﺷﺪﻣﺎن اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﺎ را ﯾﺎری دادهاﻧﺪ.

ارزش ﻫﺎی ﻣﺎ

ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری

۳
۲

ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﯽ

اﻋﺘﻤﺎد

اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮری

روﯾﮑﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ
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ﺗﯿﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﭘﺎرﺳﺎ ﻓﺎﺗﺤﯽ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪای ﺑﺮای رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﻢ .از دﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﻼش ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺎ را
در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻟﯿﻨﺪا ﺑﯿﺎﻧﯽ

ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

ﻫﻢﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ،اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ

رﺿﺎ ﻓﺎﺧﺮ

Full-Stack Developer

۴

ﺗﯿﻢ ﭼﺎﺑﮏ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،از ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻋﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺗﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

Front-end Developer

ﻧﺪا ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن

ﺑﻬﻨﺎم ﻣﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﺮاردادﻫﺎ

ﺣﺴﺎم ﻣﺤﻤﺪی

آرﻣﺎن ﺑﻮرﺧﺎﻧﯽ

Back-end Developer

Front-end Developer
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ﻣﺤﻤﺪ زارﻋﯽ

Back-end Developer

ﮐﺎرﺷﻨﺎس دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﻣﻬﯿﺎر ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﺎن

ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺘﮑﻠﻤﯽ آزاد

ﻣﺸﺎور ﻃﺮاﺣﯽ UI/UX

ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎسزاده

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۵

ﻣﻠﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯽ

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻃﺎﻫﺮیﭘﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻣﺤﺘﻮا  -ﻣﺸﺎور ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﻃﺮاح UI/UX

زﯾﺒﺎ ﺳﯿﺎری
ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﮐﺎﻣﯿﺎر راد

ﻣﺸﺎور ﻃﺮاﺣﯽ UI/UX

ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﺣﻤﺰه ﻗﺮﯾﺸﯽ
ﻃﺮاح ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

راﻣﺘﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻣﺸﺎور ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
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ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ روزﻫﺎی اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن و ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻓﺮاد ﺗﯿﻤﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮی را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

۶

ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

PROGRAMMING & TECHNICAL DEV

DIGITAL MARKETING

KHORSHIDLAB.COM

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ روزﻫﺎی اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن و ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻓﺮاد ﺗﯿﻤﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و
اﺛﺮﺑﺨﺶﺗﺮی را اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی وبﺳﺎﯾﺖ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وب

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی وب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺑﺮی

اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻼﮔﯿﻦ

۷

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ
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دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨـــــﻪای ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤـــــــﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
راﺣﺖﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ
و ﭘﯿﻐﺎمﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده از ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
ﻫﺪف و ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.

۸

ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺧﺪﻣﺎت  SEOو SEM

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وبﺳﺎﯾﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

ﻣﺸﺎوره

دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
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اﺑﺰارﻫﺎ
و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎ

ﻣﺎ ﭼﻄﻮر
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

۱
۴

ﻣﻌﺎرﻓﻪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

۱۰

ﻣﺎ ﭼﻄﻮر
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪفﮔﺬاری و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ و آﺗﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﯾﻢ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻮﻓــــﻖ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮازی ﺗﯿﻢﻫﺎی درﮔﯿﺮ
و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﻧﻪﺑﻪﺷﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎﺳﺖ.

۲
۵

۳
۶

ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﯿﺎز و ﻫﺪف

اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی

دﺳﺘﺎورد ﭘﺮوژه

KHORSHIDLAB.COM

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﭘﻮزال

ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺗﺤﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ

ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﺗﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺮوﭘﻮزال
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 ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻤﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

۱۱

درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﭘﻮزال

KHORSHIDLAB.COM

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ

اﻓﺘﺨﺎر آن را داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮﻣﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻮﻓﻘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن اداﻣﻪدار و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت
اﺳﺖ و ﺗﻤــــــﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖ و رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

de
la

۱۲
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AGAHSAZAN ADVERTISING AGENCY

KHORSHIDLAB.COM

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺟـــــــــﺎری

۳۳

۱۰۶

۱۳

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﭘــــﺮوژهﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ

۷۳

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ
ﭘﺮوژهﻫـــﺎ

KHORSHIDLAB.COM

وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﮕﻮ
bingoiran.com

وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﮕﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮔﻠﺮﻧﮓ ،ﺑﺎ

ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻇﺮوف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و

اﻟﺒﺴﻪ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۴۰۰
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﮕﻮ

وبﺳﺎﯾﺖ آﮐﺎدﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺸﺎرﮐﯽ
fesharakiacademy.com

وبﺳﺎﯾﺖ آﮐﺎدﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻬﺎره ﻓﺸﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ و آﻣﻮزش

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و آﻧﭽﻪ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﺣﻘــﻮق ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد

راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -راهاﻧﺪازی ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۴۰۰
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

وبﺳﺎﯾﺖ آﮐﺎدﻣﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺸﺎرﮐﯽ

وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
shatelmobile.ir

وبﺳﺎﯾﺖ 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 راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﻨﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ E-Care

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﻨﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ E-Care

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۳۹۶
از ﺳﺎل ۱۳۹۶

وبﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
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رﺳﺘﻮرانﻫﺎی Bar à Pâtes et Salades

ﻃﺮاﺣﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺛﺎﺑﺖ وبﺳﺎﯾﺖ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ(

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﭙﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

از ﺳﺎل ۲۰۱۹
از ﺳﺎل ۲۰۱۹

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ :ﺳﺎک ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﻨﻮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻟﯿﺒﻞﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ،

ﮐﺎرت وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ

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

 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت SEO
 -اﻧﺠﺎم  SEOﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ

از ﺳﺎل ۲۰۱۹

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

از ﺳﺎل ۲۰۱۹

 -ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

از ﺳﺎل ۲۰۱۹

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ

 -اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﺰﻧﺲ داﯾﺮﮐﺘﻮری ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

 -ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺑﻪروز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖ

از ﺳﺎل ۲۰۱۹

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ(

از ﺳﺎل ۲۰۱۹

از ﺳﺎل ۲۰۱۹
از ﺳﺎل ۲۰۱۹

از ﺳﺎل ۲۰۱۹
از ﺳﺎل ۲۰۱۹

Bar à Pâtes et Salades وبﺳﺎﯾﺖ

Bar à Pâtes et Salades ﻓﯿﺴﺒﻮک
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ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
اﻗﻼم ﭼﺎﭘﯽ

ﺑﻨﺮﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﻟﻤﺎرﮐﺖ
elemarket.ir

ﻃﺮاﺣﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﺑﻼگ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی SEO -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺛﺎﺑﺖ وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی SEO

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮی PWA

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ

 -اﯾﺠﺎد و ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 -ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪ وبﺳﺎﯾﺖ

 -وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  SEOداﺧﻠﯽ

 -اﻧﺠﺎم  SEOﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

 -راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

 اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت وبﺳﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ووﮐﺎﻣﺮس -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه وب ﺳﺎﯾﺖ

از ﺳﺎل ۱۴۰۰

از ﺳﺎل ۱۳۹۹
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

 ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی PWA

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 -اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

از ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺧﺪﻣﺎت SEO
 -ﭘﺮوژه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۳۹۹

از ﺳﺎل ۱۳۹۹
از ﺳﺎل ۱۳۹۹

 -ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

از ﺳﺎل ۱۳۹۹

از ﺳﺎل ۱۳۹۹

وبﺳﺎﯾﺖ اﻟﻤﺎرﮐﺖ

وﺑﻼگ اﻟﻤﺎرﮐﺖ
ﺑﻨﺮﻫﺎی اﻟﻤﺎرﮐﺖ

۳

اﺳﭙﺮﺳﻮ ﺳﺎز ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ EP4050
 ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

وب اﭘﻠﯿﮑﺸﯿﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ )(PWA

ﻗﻬﻮه ﺟﻮش ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ ﺳﺎم CCM770

 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺗﺮا
atraproducts.com

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

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ -ﭘﺮوژه راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۴۰۰
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

وبﺳﺎﯾﺖ آﺗﺮا

وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ
victoria.ir

وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺎی،

ﺑﺮﻧﺞ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و اﻧﻮاع ﮐﻨﺴﺮوﺟﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ -ﭘﺮوژه راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

وبﺳﺎﯾﺖ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ

وبﺳﺎﯾﺖ WP EzPz
wpezpzdev.com

WP EzPz

ﻃﺮاﺣﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺛﺎﺑﺖ وبﺳﺎﯾﺖ )زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

از ﺳﺎل ۲۰۲۰

ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه

 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻮاﻻت ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ) SEOزﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( -ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺑﻪروز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﺑﻼگ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺌﻮ

از ﺳﺎل ۲۰۲۲

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

از ﺳﺎل ۲۰۲۱

)زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 -ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﭙﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﺪﻣﺎت SEO
 -اﻧﺠﺎم  SEOﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه وب ﺳﺎﯾﺖ

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 -ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۲۰۲۰

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

 -راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

از ﺳﺎل ۲۰۲۰

از ﺳﺎل ۲۰۲۰
از ﺳﺎل ۲۰۲۰

از ﺳﺎل ۲۰۲۰
از ﺳﺎل ۲۰۲۰

WP EzPz وبﺳﺎﯾﺖ

WP EzPz

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

ﮐﺎور ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﻤﭙﻠﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻓﯿﺴﺒﻮک WP EzPz

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

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓـــــــﺰوﻧﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾــــــﻊ ﻣﺤﺘﻮا اﺑﺮآروان ،ﻣﺪﯾــــــﺮان
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی وردﭘﺮﺳﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺨﻪ  cacheﺷﺪه را ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺎکﺳﺎزی و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن
در ﻫﺮ زﻣﺎن ،آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ وبﺳﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺮوﯾﺲ  CDNاﺑﺮ آروان ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت
و… از داﺧﻞ ﭘﻨﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وردﭘﺮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ اﻓﺰوﻧﻪ
 -ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد ﭘﻼﮔﯿﻦ

 -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﻼﮔﯿﻦ

 -ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻪداری ﭘﻼﮔﯿﻦ

 -اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻼﮔﯿﻦ روی ﻣﺨﺰن اﺻﻠﯽ وردﭘﺮس

از ﺳﺎل ۱۴۰۰
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎرژ
kharidcharge.com

ﻃﺮاﺣﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺻﻔﺤﺎت ﺛﺎﺑﺖ وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﺑﻼگ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی SEO

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

 -ﺑﺎرﮔﺬاری اﻃﻼﻋﺎت روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﭙﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

 -ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎور ﭘﺴﺖﻫﺎی وﺑﻼگ

اﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه

 -اﻧﺠﺎم  SEOﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

 -وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  SEOداﺧﻠﯽ

 -ﭘﺮوژه ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی

 -ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﺎرﺑﺮی

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺘﺺ PWA

از ﺳﺎل ۱۳۹۷

از ﺳﺎل ۱۳۹۸
از ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ وبﺳﺎﯾﺖ

 -اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ

 -راهاﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

 -ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﺧﺪﻣﺎت SEO

 -ﭘﺮوژه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

از ﺳﺎل ۱۳۹۸

از ﺳﺎل ۱۳۹۵
از ﺳﺎل ۱۳۹۵

از ﺳﺎل ۱۳۹۸

از ﺳﺎل ۱۳۹۸

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎرژ

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﺮﯾﺪﺷﺎرژ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ دﻟﺴﯽ
delsey.ir

وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ دﻟﺴﯽ ،ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﭼﻤﺪان،

ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸــــــﺘﯽ ،ﮐﯿﻒ اداری و اﮐﺴﺴﻮری ﺑﺮﻧــــــــــﺪ دﻟﺴﯽ راهاﻧﺪازی

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ -ﭘﺮوژه راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۴۰۰
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

وبﺳﺎﯾﺖ دﻟﺴﯽ

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯽ ﻧﯽ و دادا

ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯽﻧﯽ و دادا ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ و ﻓﺮوش و ﭘﮑﯿﺞﻫﺎی

ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺣﻮزه آﻣــــﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن ﻃﺮاﺣـــﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
 -ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﻧﺪروﯾﺪ

 -ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی  PWAﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان iOS

 -راهاﻧﺪازی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ

 -راهاﻧﺪازی وﯾﺪﺋﻮ اﺳﺘﺮﯾﻤﯿﻨﮓ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی اﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯽﻧﯽ و دادا

ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻫﺎﯾﭙﺮاﺳﺘﺎر

ﻫﺎﯾﭙﺮاﺳﺘﺎر از ﭘﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ،ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻣﺤﺼﻮﻻت

 -ﭘﺮوژه وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه ﻟﯿﻮﯾﺘﻮ
livito.tv

ﻟﯿﻮﯾﺘﻮ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﮐﺮدن و اﺳﺘﺮﯾﻢ

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدن.

ﻃﺮاﺣﯽ
 ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب و وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺪن -ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ راﻫﻨﻤﺎی ﻟﯿﻮﯾﺘﻮ

 -ﭘﺮوژه ﺗﻬﯿﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮐﺎور راﻫﻨﻤﺎی ﻟﯿﻮﯾﺘﻮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا
 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻮﯾﺘﻮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮای ﻟﯿﻮﯾﺘﻮ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﺲ
listmix.ir

ﻃﺮاﺣﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

 -ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای وﺑﻼگ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی SEO

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﭙﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺴﺖ و اﺳﺘﻮریﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا روی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت SEO

 -ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده

 -اﻧﺠﺎم  SEOﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

 -ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

 -ﭘﺮوژه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

از ﺳﺎل ۱۳۹۸
از ﺳﺎل ۱۳۹۸

از ﺳﺎل ۱۳۹۸
از ﺳﺎل ۱۳۹۸

از ﺳﺎل ۱۳۹۸
از ﺳﺎل ۱۴۰۰

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 -ﭘﺮوژه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 -ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

از ﺳﺎل ۱۳۹۸
از ﺳﺎل ۱۳۹۸

وبﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﺲ )(Dark theme

وبﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﺲ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﺲ

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﮑﺲ

وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﮓﺗﮏ
gigtech.ir

ﻃﺮاﺣﯽ

ﺧﺪﻣﺎت SEO

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

 -آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ

 -ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻤﭙﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮔﯿﮓﺗﮏ

 -اﻧﺘﺨﺎب و وﯾﺮاﯾﺶ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﺐ وبﺳﺎﯾﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری وبﺳﺎﯾﺖ
 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ

 -اﻧﺠﺎم  SEOﻓﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد وبﺳﺎﯾﺖ

 وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد  SEOداﺧﻠﯽ -ﻟﯿﻨﮏﺳﺎزی داﺧﻠﯽ

ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری

 -ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا

ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐوﮐﺎر

 -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی SEO

 -اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺟﺬب و اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

 -اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﻄﺎﻟﺐ وبﺳﺎﯾﺖ

 -اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ وبﺳﺎﯾﺖ

 -اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی وبﺳﺎﯾﺖ

 -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن وبﺳﺎﯾﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﯿﮓﺗﮏ

وبﺳﺎﯾﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زﯾﻤﺎ
zimastonegroup.com

وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زﯾﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت

آن در ﺣـــــــﻮزه اﻧﻮاع ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ راهاﻧﺪازی

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ
 -ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ
 ﭘﺮوژه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وبﺳﺎﯾﺖ -ﭘﺮوژه راهاﻧﺪازی وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ  ۶زﺑﺎن

 -ﭘﺮوژه اﺗﺼﺎل وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ  APIاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ

درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت

وبﺳﺎﯾﺖ زﯾﻤﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺸﺘــــــﺮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠـــــــﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
HTTPS://KHORSHIDLAB.COM/FA/WORK

 ۵۳ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ
در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﻦ

@KhorshidSup
ﻧﺪا ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

+۹۸ ۲۱ ۴۰۴۴۸۰۳۹

https://khorshidlab.com/

+۹۸ ۹۹۸ ۱۰۰ ۷۹۱۲
+۹۸ ۹۹۸ ۱۰۰ ۷۹۱۲

info@khorshidlab.com

ﺗﻬﺮان ،اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮک ﻧﻔﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺴﺖ و دوم ،ﻋﻤﺎرت ﮐﯿﺎ ،ﭘﻼک  ،۶واﺣﺪ ۳۱
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
@khorshidlab

