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 برخی از مزایای همکاری با ما؛ 

 

و بالغ    بالغ بر یک دهه تجربه در طراحی سایت های داینامیک)پویا( ✓

 پروژه برای افراد شاخص و شرکت های برند.  40بر 

توسط   ✓ انتها  تا  ابتدا  از  تیم  تمامی مراحل  ای  یک  کاربلد و حرفه 

هزینه ی اضافی بر دوش    ، با انجام کارشناسی الزم، انجام می شود 

 قیمت های مناسب ما را مقایسه کنید. تحمیل نمی شود.  کارفرما

سایت های طراحی شده ی ما در پکیج های غیرپایه، دارای قالب   ✓

اختصاصی و غیرایرانی اند و شما مشابه آن را هیچ کجا نخواهید  

 یافت.

ما با دو سیستم پیشرفته و به روز وردپرس و جومال در کنار شما   ✓

 هستیم. پیشنهاد از ما، انتخاب از شما.

 روز آوری سایت سردر نمی آورید؟ اموزش ویدئویی، صوتی، حضوری و... بنا به خواست شما.  از به  ✓

 مشتریان ما در برنامه های آتی ما به صورت رایگان تبلیغ می شوند.  ✓

 توسط ما انجام می پذیرد.  ، کلیه ی این طراحی هابنر، لوگو، هدر و...در صورت عدم وجود  ✓

نه ی خود با ما  قدار و کمیت فضا و نیز کاربرپسند بودن نام و نوع دامپیش از خرید می توانید نسبت به م  ✓

 . مشورت کرده و در این خصوص به صورن رایگان از ما مشاوره بگیرید 

پکیج های ویژه افتتاح سایت همانند بسته های پیامکی را دریافت نمائید و از آن طریق به دوستان خود اطالع   ✓

 . ج ویژه(ی)پکدهید 

اینترنت برای شما تدارک دیده ایم. مثال شبکه  بهترین راه برای بهتر دیده شدن را از طریق ابزار ارتباطی و بستر   ✓

 های گسترده ی اجتماعی به صورت هدفمند را برای شما در نظر گرفته ایم. 

سئو را  ولیه ی  ا راهکارهای ساده ای برای باالبردن ابتدایی سایتتان در موتورهای جستجو داریم. مشاوره های   ✓

 به صورت رایگان تقدیم خواهیم نمود. 

سان کاربران به  در موتورهای جست و جو و دسترسی آ  آسانترین و راحت ترین مسیر برای ثبت سایت شما ✓

 سایت شما را فراهم می کنیم.

 شوید.کمک می کنیم تا با تولید محتوای اختصاصی، در مدت کوتاهی تبدیل به برند شناخته شده ای  ✓

 تکل های امن را در صورت نیاز ارائه خواهیم داد. وراهکارهای ایجاد فروشگاه اینترنتی و کسب اینماد و پر  ✓

به شما کمک می کنیم تا با مشاوره های خود در زمینه ی تولید محتوا و برندینگ به کسب وکار خود رونق   ✓

 بدهید. 

 .ن جلب کنیم)تضمین طراحی(در مورد ظاهر سایت تا ما تالش می کنیم تا رضایت شما را ✓
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روزانه و  ما بکاپ های  ضمن درنظر گرفتن تمهیدات امنیتی الزم،  نگران خراب شدن و یا هک سایت نباشید.   ✓

 هفتگی داریم. 

 هر زمان احتیاج به افزایش امکانات سایت خود داشتید، به هزینه ی بسیار کمی می توانید اقدام کنید.  ✓

 وسط ما انجام می شود.به صورت رایگان ت IRثبت دامنه ی  ✓

تمامی اطالعات سایت و هاست در اختیار شما قرار می گیرد تا چنانچه مایل بودید خودتان اقدام به مدیریت   ✓

 .خود قرار دهید  نو یا در اختیار افراد مورد اطمینا سایت نمائید 

  ا وط به اوت لوک و .... ربه تعداد مورد نیازی ایمیل وب سرور در اختیار شما قرار خواهد گرفت و تنظیمات مرب  ✓

 انجام خواهیم داد. 

تا صد   ✓ از صفر  بدین صورت  و  بر عهده خواهیم گرفت  را  ... شما  و  بنر  و  نیاز داشتید طراحی کارت  چنانچه 

 برندینگ کاری با شما خواهیم بود.

 سایت های ما واکنشگرا هستند و براحتی در دیوایس های مختلف نمایش داده می شوند و...  ✓

برد است، پس ما تا کسب رضایت حداکثری،  -یجاد رابطه ی برد ارفا کسب نفع مالی نیست، هدف  هدف ما ص ✓

 ول کنتان نیستیم! 

 با فالو کردن پیج ما از پیشنهادات و توصیه های متمرکز و کاربردی ما برخوردار شوید. ✓

 مدیریت صفحات مجازی. مشاوره راه اندازی استاندارد صفحات اجتماعی باالخص اینستاگرام و انعقاد قرارداد  ✓

 . کالغ قرمزو سایت   ta35@iمشاهده ی نمونه ی کارهای ما در پیج اینستاگرام  ✓

 مشخصات سرورهای ما:  حداقل ✓

دار ویژیگ  مق

 مگابایت  500 فضا 

د)ترافیک ماهانه(  مگابایت  3000 پهنای بان

 cPanel کنترل پنل

 امکانات 

داد    Subdomain 20تع

داد   FTP 20تع

داد   MySql 5تع

داد    عدد  Parked domain 7تع

داد    عدد  Addon domain 0تع

Inode Limit 128000 

 بله  رایگان  sslگواهی 

 ایمیل

داد ایمیل  20 تع

 عدد  40حداکثر  ایمیل ارسایل در ساعت 

file:///C:/Users/Sepanta/Downloads/Telegram%20Desktop/instagram.com/i35ta
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POP3/IMAP/SMTP  بله 

درس دیگر   بله  امکان فوروارد ایمیل های دریافیت به آ

 بله  ( spam guardجلوگیری از اسپم )

دیریت ایمیل )  بله  (webmailپنل تحت وب برای م

د  وب سرور   الیت اسپی

ssh  خیر 

ssl  بله 

cgi  خیر 

perl  خیر 

python  خیر 

mysql 5.x  بله 

phpmyadmin  بله 

Remote Mysql  خیر 

.htaccess  بله 

Zend Optimizer  بله 

IonCube Loader  بله 

SourceGuardian Loader  بله 

GD Library  بله 

ImageMagick  بله 

CURL  بله 

Soap  بله 

 دیگر امکانات 

CronJob  بله 

Custom Error Page  بله 

 بله  امکان رمزگذاری پوشه ها 

نیت ویروس   بله  آ

 بله  فایروال 

 گزارش ها 

 بله  Awstatsگزارشگیر 

Error Logs  بله 

Space Usage  بله 

Bandwidth Stats  بله 

 نسخه پشتیبان 

پ هفتیگ  بله  بک آ

پ ماهانه  بله  بک آ
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 خدمات ما را در قالب 
پشتیبانیو اجرا ، طراحی، مشاوره   

. دریافت خواهید کرد   

 

 


