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گروه طراحی سایت وب آفرینان بر مبنای ایده مهوری ، خالقیت و جدیدترین راهکارهای طراحی 

سایت شکل گرفته و تالش بر آن داشته که نه تنها خود گروه وب آفرینان از این راهکارها بتواند 

ی که میخواهد کسب و کار خود را در پیشرفت علمی و مالی داشته باشد بلکه هر شرکتی و یا فرد

فضای وب با طراحی سایت توسعه یا رونق دهد و یا فردی با طراحی سایت به کسب درآمد بپردازد 

و یا جایگاهی در وب برای خودش ایجاد نماید گروه وب آفرینان او را یاری و راه رسیدن به 

 .موفقیت در زمینه وب را تسهیل و آماده نماید

سایت وب آفرینان با کمک تجربه و تخصص اعضای خود در طراحی حرفه ای وب گروه طراحی 

سایت ، مشتریان خود را با خیال آسوده از انتخاب خود به عنوان گروه طراحی سایت مطرح و 

 .همراه مدیران موفق، در فضای وب، اینترنت ، تجارت الکترونیک ، سئو و برندیگ اینترنتی میباشد

نامه نویسان متخصص ، گرافیستها و طراحان هنرمند و مدیران با تجربه در این گروه با وجود بر

زمینه آی تی و وب بهترین ها را برای شما به ارمغان می آورد تا خیال شما از حضور و فعالیت در 

موفقیت شما حتمی  ا،فضای اینترنت و مجازی آسوده باشد و با اعتماد کامل به متخصصین م

 .خواهد بود

ه شما نیز ک یمشاهده و در صورت فهرستی از راهکارهای طراحی سایت را می توانید امهادشما در 

ایده مشابهی دارید و یا مشتاق به راه اندازی سایتی بر اساس راهکار های طراحی سایت وب 

آفرینان میباشید، می توانید برای طراحی سایت خود با مشاورین فنی ما تماس حاصل نموده و بعد 

وره های الزم، سفارش طراحی سایت خود را ثبت نمایید تا سایت درخواستی طراحی از کسب مشا

 .و اجرا گردد
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  وب سایت فروشگاهی

در کشور ما  کیتجارت الکترون نهینوپا در زم یها یاز جمله تکنولوژ ینترنتیفروشگاه ا یطراح

به کسب و کار  توانیم یفروشگاه مجاز تیسا یبا طراح یمجاز یکه در فضا دهیا نیا. باشدیم

سال است  نیارائه کرد، چند یخدمات  را با حذف واسطه ها به مشتر ایپرداخته و ارائه محصول و 

 .شروع به کار کرده است ییاروپا یهم مثل کشورها رانیکه در ا

 نیتر یاصل تیجمع شرفتیو پ یاقتصاد طیجامعه و شرا طیبا توجه به شرا یهر کس امروزه

 ریرا کاهش دهد و خود را با مشکالت جامعه درگ یزندگ یها نهیاست که هز نیا شیدغدغه فکر

آمده و گروه  یجامعه بشر یمشکل و دغدغه فکر نیبه کمک حل ا نترنتیا یمجاز یفضا. نکند

وب  یمجاز یفضا لیبازار و تحل لیتحل نهیبودن در زم شرویبا توجه به پ نانیروب آف تیسا یطراح

 یها تیوب سا یو طراح یو راه انداز دیتول نهیسال است که در ضم ۵در اتاق فکر خود حدود 

 گان،یرا یفروشگاه ده یها ستمیس گان،یفروشگاه ساز را یها ستمیس ،یمجاز ،یفروشگاه

 تیفعال یفروشگاه یدر فروش، و بالگده یهمکار یها ستمیس ،یفروشگاه ده یها پتیاسکر

 .کندیم

کسب و کار  نهیدر ضم یفروشگاه ده یها ستمیس نیجزو پرفروشتر ینترنتیفروشگاه ا یطراح

 .باشد یم ینترنتیا

 ینترنتیفروشگاه ا یطراح ،یکل امکانات

o ستمیاستفاده از س یزمان تیمحدود عدم 
o کاال به صورت نامحدود یدسته بند جادیا امکان 
o کاال به صورت نامحدود جادیا امکان 
o در بازه دلخواه یریمشاهده نمودار فروش وگزارش گ امکان 
o اضافه کردن ماژول امکان 
o یمجاز یو کاال لیفروش فا تیقابل 
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o باال بردن سرعت  یبرا یکش و فشرده ساز تیقابلLoad تیوب سا 
o یاز تکنولوژ استفاده AJAX 
o SEO Friendly )جست و جو در گوگل جینتا نیداشتن برتر( 
o کامل از اطالعات یریگ بانیپشت امکان 
o فاکتور و چاپ آن جادیا امکان 
o محاسبه وزن کاال امکان 
o دانلود قیفروش از طر امکان 
o جستجو کاال امکان 
o یانباردار تیقابل 
o خبرنامه یدارا 
o محصوالت یساده دسته بند لتریف ماژول 
o توریهمراه با اد یصفحه اضاف جادیا امکان HTML 
o گانیارسال کاال به صورت را امکان 
o ارسال کاال بر حسب وزن امکان 
o کاال لیپرداخت هنگام تحو امکان 
o یپرداخت نقد امکان 
o ثابت نهیارسال با هز امکان 
o هکر یاز ورود ربات ها یریجلوگ یتیامن ستمیس 
o یکینامیباز شونده دا یشمس میتقو امکان 
o و  آی دی پی ، زرین پال(  یواسط بانک یها درگاه…( 
o بانک ملت و ( یپرداخت بانک یها درگاه…( 
o یبانک شیثبت ف ستمیس 
o تا سه مرحله باز شونده( یکنار چند مرحله ا یمنو( 
o جستجو یموتور ها یشده برا نهی، استاندارد و به تیفیشده با ک نییتع شیاز پ یتجار قالب 
o محصوالت ریتصاو یآجاکس تیریمد 
o جدول اطالعات محصول(محصول  اتیخصوص عیسر یفراخوان( 
o یتمام آجاکس فوق حرفه ا یکاال یجستجو ماژول 
o یو اطالعات محصول به صورت لحظه ا متیق شیرایو و یآجاکس تیریمد 
o دیکوتاه کننده مراحل خر( یآجاکس یحساب فوق حرفه ا هیتسو ماژول( 
o یپست یگروه ها سیاتصال به وب سرو ماژول 
o سفارشات یها تیوضع غامیو ارسال پ یکوتاه سفارشات مشتر امیپ سامانه 
o یوابسته در محصول به صورت شرط یها نهیگز جادیا امکان 
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o محصوالت یاجاکس یحرفه ا لتریف 
o یاخبار حرفه ا ماژول 
o دیپر بازد یها تیسا یبرا یسوپر کش حرفه ا ستمیس 
o پرداخت مختلف یروشها 
o از  استفادهURL آشنا  یها)Friendly URLs / Permalinks (جستجو یموتورها یبرا نهیبه 
o جستجو  یجهت موتورها یساز نهیبه)SEO( 
o تیریکاربران به بخش مد یسطوح دسترس نییتع )ACL (و اعمال آن به کاربران 
o یاز رمزگذار استفاده SSL 
o یمحتوا جهت راه انداز تیریمد ستمیس 
o انبار تیریمد 
o انیمشتر یوفادار ساز برنامه 
o یابیبازار ی برنامه 
o به هر گروه فیمختلف تخف ریمختلف، و اعمال مقاد یدر گروهها انیمشتر قراردادن 
o فیتخف یو کوپن ها فیتخف( ژهیو فروش( 
o اتیبدون مال ای ییایبراساس استان، کشور، هردو، مناطق جغراف اتیمال نییتع 
o یگروه یخبرنامه، جهت ارسال نامه ها یتماسها استخراج 
o ریتصو یساز نهیخودکار و به یاندازه  رییهر محصول، تغ یبرا رینامحدود تصاو تعداد 
o محصوالت اتینامحدود خصوص تعداد 
o یهایژگیو وزن محصول، بسته به و متیق رییمحصوالت، و تغ یژگیانتخاب و یها ستیل جادیا 

 انتخاب شده
o کاربران در مورد محصوالت نظرات 
o امکان ایجاد لیست قیمت از محصوالت فروشگاه 
o انیو مشترک شدن مشتر تیعضو امکان 
o  پیامکقابلیت ثبت نام و عضویت از طریق 
o  قابلیت ارسال نوتیفیکیشن 

  ...و 
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  یو تجار یشرکت تیوب سا
  
آن شرکت  یمناسب و پر بازده برا یتیتواند وب سا یشرکت م کیعناصر  نیاز مهمتر یکی

به  کیگراف نیهم قیداشته باشد تا از طر یحال متفاوت نیدر ع بایز کیگراف دیبا یشرکت تیسا.باشد
 عیباشد که کاربر در سر یبه گونه ا دیمحصوالت و خدمات شرکت با شینما. شود یبرند ساز ینوع
شرکت  تیفعال یکند و از نحوه  دایپ یشرکت دسترس یبه خدمات و محصوالت اصل مان،ز نیتر

اخبار شرکت، مجوزها و  شیکردن مطالب، نما دایپ یبرا یقو یجستجو. دینما دایپ یقیاطالع دق
 یشرکت تیسا کی یاصل یها یژگیاز جمله و یشرکت تیسا یالبته روش تماس با شرکت در طراح

 .شده است  لیتبد ریضرورت اجتناب ناپذ کیشرکت ها به  یبرا تیوب سا تنامروزه داش.باشد یم
 
 عبارتست از یشرکت یها تیوب سا یراه انداز لیدال نیمهمتر از

o اعتبار شرکت شیافزا 

o نیصاحبان شرکت و مخاطب نیو متقابل ب یارتباط پل 

o شرکت یاطالع رسان یمناسب برا یگاهیپا 

o در زمان و  تیخدمات و محصوالت شرکت بدون محدود یارائه و معرف یمناسب برا یمحل

 مکان

 
 شرح است نیها بد تینوع وب سا نیمعمول ا امکانات

o یاختصاص قالب 

o اضافه کردن صفحات نامحدود به منو و قرار دادن محتوا در صفحات امکان 

o یا هیمنو به صورت چند ال شینما 

o منو دمانیچ رییتغ تیقابل 

o صفحات یمتن و عکس در تمام تیریمد امکان 

o ریتصاو یگالر 

o ارتباط با ما فرم 
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o تیسا دکنندگانیبازد آمار 

o تیسا نقشه 

o ینظرسنج تیریمد 

o یاتصال به درگاه بانک امکان 

o ارسال خودکار مطالب به کانال تلگرام امکان 

o یافزودن امکانات فروشگاه امکان 

  
 ،یدیتول یشرکت ها تیسا یطراح یبرا یابزار کاربرد کیبا هدف ارائه  نانیوب آفر یشرکت پورتال
 یستمهایمجهز به س نانیوب آفر یشرکت یها تیوب سا. شده است  نیو تدو یطراح… و یخدمات

اطالعات تماس و  تیری، مد دیسفارشات و سبد خر تیری، مد نیمحصوالت ، فروشگاه آنال تیریمد
با استفاده از .باشدیاست ، م کیالکترون یابیکه از جمله ابزار روز تجارت و بازاز کیالکترون مهخبرنا

 ت،یسا نیفروش آنال تیریبخش فروش شرکت قادر به مد نان،یوب آفر یشرکت تیامکانات وب سا
 ستمیس.خواهد بود کیگسترده بصورت خبرنامه الکترون غاتیو تبل انیبا مشتر میارتباط مستق

و  انیاطالعات تماس مشتر یو دسته بند یامکان جمع آور ت،یاطالعات تماس وب سا تیریمد
 .آورد یرا فراهم م تیعالقمند سا نندگانیب یحت
 

آن  تیریو مد تیسا نندگانیب نیب یشما، جهت ارتباط نوشتار تیپرسش و پاسخ وب سا بخش
از شرکتها به عنوان ابزار خدمات پس از  یاریبس تیسا یدر طراح ستمیس نیاز ا. رود یبکار م

 .شود یاستفاده م انیبه مشتر یفروش و اطالع رسان
 
محصوالت شرکت در  شینما یبرا یمناسب یفضا ،یشرکت تیمحصوالت وب سا تیریمد ستمیس

 یها لیمستقل فا ویمجهز به آرش ستمیس نیا. دینما یم جادیا تیقالب متن و عکس در سا
 ستمیس نیشده در ا هیتعب یموتور جستجو. است تیمحصوالت سا یدر صفحات معرف مهیضم
از محصوالت ثبت شده در  یادیتعداد ز انیمورد نظر از م محصول افتنیامکان  تیسا ندهیب یبرا
به  یابیدر دست شتریتواند جهت سهولت ب یم تیریبخش مد نیدر ا. دینما یرا فراهم م تیسا

  .کند یدسته بند تیمختلف در سا یاطالعات، محصوالت خود را تحت سرفصلها
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ارائه  یعقد قرار داد با بانکها( ت،یسا ریتوسط مد کیصورت فراهم نمودن بستر پرداخت الکترون در
امکان  یبانک ستمیپرتال به س دیسفارشات و سبد خر تیریمد ستمیاتصال س) خدمات نیکننده ا

و از  نیو پرداخت بصورت آنال دیمراحل انتخاب محصول و خر هیصورت کل نیدر ا. است ریپذ
 .گردد یم یثبت و نگهدار ستمیس نیسفارشات در ا هیکل. شود یانجام م تیسا قیطر
 

 یشرکت تیوب سا یاختصاص مشخصات

o محصوالت و خدمات تیریمد ستمیس 

o محصول و خدمات دیخر یریگیپ ستمیس 

o اخبار تیریمد ستمیس 

o دیسفارشات و سبد خر تیریمد 

o سفارش محصول و خدمات ستمیس 

o ینظرسنج ستمیس 

o محصول نیفروش آنال امکان 

o محصوالت ریتصاو یگالر 

o اطالعات شعبات تیریمد 

o یریکو یج کینامیدا ریتصاو دیاسال 

o امیو ارسال پ افتیبا استفاده از ماژول صندوق در رانیکاربران و مد یثبت نظر برا امکان 

o رانیمد یمختلف برا یها یبا امکان ثبت دسترس تیریمد ماژول 

o کاربران ثبت نام کرده یبرا لیمیخبرنامه و ارسال ا ماژول 

o مرتبط یها نکیل ماژول 

o تیفوتر ، هدر ، کد آمار سا یمتن ها میتنظ لیاز قب تیسا ماتینظ 

  ...و 
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  وب سایت شخصی 

شما .  ستین دهیپوش چکسیکران بر ه یب یبستر اطالعات کیبه عنوان  نترنتیا تیامروزه اهم
 تیوب سا کی دیپروران یکه در ذهن م یو هدف دیکه دار یبا توجه به تخصص دیتوان یهم م
 یدیخود پرداخته و ارتباطات جد یها ییتوانا یبه معرف قیطر نیو از ا دیداشته باش یشخص

 یشخص تیسا کی یموارد برا یباال که در برخ یها نهیبه صرف هز ازیکار ن نیا یابر. دیبدست آور
 .باشد یندارد نم یاقتصاد هیتوج

 یشوند کامال به طور اختصاص یارائه م نانیکه توسط گروه وب آفر یشخص یها تیوب سا یطراح
مناسب  نهیبا صرف هز دیتوان یجهت شما م نیشده و به هم یشما طراح ازیو امکانات مورد ن

 یم یکه توسط ما طراح یشخص تیوب سا نیهمچن. دیشو یاختصاص تیوب سا کیصاحب 
به سرعت در  دیده یکه در آن قرار م یجستجو بوده و مطالب یورهاشود کامال سازگار با موت

  .ردیگ یباال قرار م یشود و در رتبه ها یداده م شیجستجو نما یموتورها
 

 :تواند داشته باشد عبارتند از یم یشخص تیسا یکه طراح یاز امکانات یبرخ فهرست
o یو رزومه کار نامهیزندگ ،یمشخصات کل: شامل  یفرد اطالعات 
o یموضوع یبند همراه با دسته یشخص ریتصاو یگالر 
o روزانه یها ادداشتی 
o کارها نمونه 
o تماس اطالعات 
o دانلود یبرا تیدر سا لیفا هیارا 
o کیپست الکترون قیبا شما از طر دکنندگانیارتباط بازد یبرقرار 
o مقاالت 
o دوستان نکیل 
o تیسا اخبار 
o RSS feed 
o تیسا آمار 
o دکنندگانیاز بازد ینظرخواه 
o غاتیتبل 

 
  .میده شنهادیرا پ یمختلف یراه حل ها میتوان یو بودجه شما م ازیما بر اساس ن

مناسب و به صورت  یمتیشما با ق یشخص تیوب سا یراه انداز یخود را برا یآمادگ نانیآفر وب
  .داردیاعالم م تیریهمراه با پنل مد ایپو
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  خدمات پشتیبانی سایت 
  
 دیخود نباش تیو مشکالت سا ینگران خراب گرید

خود و رفع  تیسا یبانیپشت یبرا یاریافراد بس ریاخ یشروع شد که در ماه ها ییاز جا داستان

تا به  میگرفت میتصم زیما ن.داشتند ییاشکاالت موجود در آن از ما درخواست کمک و راهنما

 یبرا نانیبخش مجزا در وب آفر کی یاقدام به راه انداز ت،یپشتوانه سالها تجربه در عرصه وب سا

 یبانیبود تا پشت میما در کنار شما خواه. میینما ینترنتیا یها تیسا یو نگهدار شیرایو ،یبانیتپش

 .میزمان ممکن انجام ده نیباتجربه و در کوتاهتر یمیاز ت یریشما را با بهره گ تیسا

 ی؟ پس از طراح ستیچ تیسا یبانیپشت. میده یشما پاسخ م یرا برا یسوال اساس کی امروز

 ستیچ تیسا یبانیپشت م؟یریدر نظر بگ دیبا یگریکار من تمام شده است؟ چه موارد د ایآ ت،یسا

کنند؟ اصال چه  یرا ارائه م تیسا یبانیخدمات پشت ییکند؟ چه شرکت ها یو چرا به من کمک م

امروز در  م؟یریدر نظر بگ دیکسب و کار ها با گریاز د تیسا یبانیپشت افتیدر در دیرا با یموارد

 یبانیبه پشت ازیکسب و کار شما که در حال رشد است ن! میده یموارد پاسخ م نیپنتازوم به ا

. دیکه کسب و کارتان در حال رشد کردن است، چشم و گوش بسته باش یدر زمان دیشما نبا. دارد

خدمات و  دیکنند تا بتوان یکه به شما کمک م دیریرا نظر بگ ییها نهیگز شهیهم دیبادر واقع 

 .دیخودتان ارائه کن انیمطلوب را به مشتر تیفیک

 

 دارد؟ یو چه انواع ستیچ تیسا یبانیپشت

رفع  یبرا یفن میت کیبه  ازیاست و البته هنوز هم ن دهیکار شما به اتمام نرس تیسا یاز طراح بعد

. داشت دیادامه کار خود خواه یمحتوا برا دیتول میت کیو توسعه آن و  تیسا یاشکاالت احتمال

م یخواه حیتوض لیشما به تفض یدهند؟ برا یشما انجام م یبرا یها چه کار میت نیاز ا کیهر 

 .داد
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 تیسا یفن یبانیپشت

که  یستمیاز س یبانیپشت نیافزونه ها و هم چن یبه روز رسان فهیکننده شما وظ یبانیپشت یفن میت

 یها لیممکن است فا! وجود دارد یهر امکان یت یآ یایدر دن. شما توسعه داده اند را دارند یبرا

 ازبه صورت روزانه  بانیپشت جادیا نیبنابرا. شوند ینشده ا ینیب شیشما دچار مشکل پ تیسا

 .شما است یفن میبر عهده ت زیمورد ن نیواجب است که ا زین تیسا یها لیفا

 

 تیمحتوا سا یبانیپشت

شما خواهند داشت به چند بخش  تیسا یمحتوا را برا دیتول فهیمحتوا که وظ دیتول میت تیفعال

برنامه  دیمحتوا با دیتول میت یسامانده یکه برا دیریدر نظر بگ دیالبته با. شود یم یبند میتقس

کار  ومقاالت مربط با کسب  دیمربوط به ترجمه و تول میت نیا تیاز فعال یبخش. دیداشته باش یزیر

 .محتوا و موارد مربوط به آن است تیریمربوط به مد زین یگریشما را دارد و بخش د

 

 تیسا کیبخش گراف یبانیپشت

بنر . است تیسا کیداشت، گراف دیرا خواه نهیدر آن زم یبانیبه پشت ازیکه شما ن یگرید بخش

آن  یشما برا ازیشوند و با توجه به ن یمرتب به روز رسان دیمرتبط با کسب و کار شما با یها

 دیریدر نظر بگ دیبا تیسا یبنر ها  یکه در به روزرسان یموارد نیاز مهم تر یکی. شود یزیبرنامه ر

  .کند دایشود برند شما در ذهن مخاطبان استحکام پ یموضوع باعث م نیا. است یمناسبت یطراح

 

و  ستیچ تیسا یبانیموضوع که اساسا پشت نیدر خصوص ا نانیوب آفر مطلب امروز میدواریام

  .واقع شده باشد دیشما مف یدارند برا ازیچرا کسب و کار ها به آن ن
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  تیوبسا یبانیپشت مراحل

 

 تیاز سا یبانیپشت ضرورت

 زیکه همه چ ستیمعنا ن نیشود، به ا یم) تیوب سا یطراح(یراه انداز تیوب سا کیکه  یزمان

 تیبلکه سا. منتظر ماند یو بازده یبهره ور یمحتواها در آن، برا یتوان با بارگذار یتمام شده و م

 جهموا یبا مشکالت متعدد تیسا ،یزمان یدوره ها یممکن است در ط. دارند ازین یبانیها به پشت

را  تیبتوان سا دیبا نیبنابرا. کند دایپ ازیمجدد ن میبه تنظ د،یجد یبا ورود افزونه ها ایشود و 

 تیکه از سا یدر صورت. و اداره کرد تیریشود، مد یکه وارد بازار م یدیجد یمطابق با فاکتورها

 ستمیس ،و از رده خارج  یمیقد یشکسته، افزونه ها یها نکیبه ل ینشود، پس از مدت یبانیپشت

و مطابق  یبررس تیبه طور مدام سا دیبا نیبنابرا. شود یدچار م… و  راستانداردیغ یمحتوا تیریمد

 .شود یساز نهیبه ایروز دن یبا استانداردها

 

که  ییها تیسا. ردیگ یآنها صورت م طیامکانات و شرا زانیها براساس م تیسا یبانیپشت

معنا  نیحرف به ا نیالبته ا. دارند یمبرم ازین یبانیشک به پشت یدارند، ب یشتریب دکنندهیبازد

 یبانیدر پشت. هستند بانیاز پشت ازین یندارند، ب ییکه رتبه باال ییها تیوب سا ریکه سا ستین

به طور مداوم  دیبا رند،یگ یها قرار م دکنندهیبازد دیکه در معرض د ییشگرهایت، نمایسا

 دایضرورت پ بانیوجود پشت ت،یکارکرد سا یصحت و درست دییتا یدر واقع برا. شوند یبروزرسان

شده اند را برطرف  جادیا تیکه در سا یتوان تمام خطاها و مشکالت یم بانیبا وجود پشت. کند یم

 .کرد
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 تیسا یبانیپشت یایمزا

است که  یکسان اریهمراه است و اصول و اسلوب آن در اخت یخاص یبا مهارت ها تیسا یبانیپشت

تسلط  تیوب سا یساز نهیمحتوا و به دیو تول تیسا زیآنال ،یسیبرنامه نو یاز کدها یاریبه بس

 :شود یحاصل م تیسا یبرا ریموارد ز تیسا یبانیدر پشت. دارند یکاف

 

o تیاطالعات سا یو نگهدار حفظ 

o تیبا حجم باال در سا یلهایفا آپلود 

o تیسا یکیمختلف گراف یقسمت ها یبروزرسان 

o تیاز پرونده ها در سرور سا یبانیپشت یها یکپ جادیا 

o گوگل یها تمیمحتواها مطابق با الگور نیبهتر یساز ادهیپ 

o دیجد یو ماژول ها تیساختار سا یها شیرایو نیآخر ارائه 

o انیکارفرما یمطابق با اطالعات ارسال تیسا یمحتوا یبروزرسان 

o تر محتوا بهتر و آسان یبروزرسان یها برا تیسا رانیبه مد کمک 

o به صورت خودکار تیسا یبر رو دیجد یابزارها یو راه انداز نصب 

o ،تیدر سا دیاستفاده از امکانات جد یکاربران برا تیو هدا ییراهنما آموزش 

o و موثرتر شتریب یبازده یشده برا جادیو برطرف کردن مشکالت ا تیسا حفظ  

 

 ریپذ امکان تیسا یو نگهدار یبانیبر موارد فوق، اضافه کردن خدمات متنوع به قرارداد پشت عالوه

 .باشد یو انجام م یموجود قابل بررس یازهایو نوع ن تیاست که بسته به نوع سا
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 تیسا یبانیو تعرفه خدمات پشت نرخ 

در قرارداد  ازیمورد ن یها تیفعال ی دامنه ت،یسا یاستفاده شده در طراح ستمیتوجه به س با

بودن  یو عموم یموضوع قرارداد، تخصص یها تیانجام فعال یبرا ازیزمان مورد ن ت،یسا یبانیپشت

نرخ خدمات  یبانیپشت یها به درخواست ییپاسخگو یزمان ی فاصله نیو همچن ها تیفعال

 .خواهند بود ریمتغ تیاس یبانیپشت

شده  نییتع متیباشد ق تر عیسر ییو مستلزم پاسخگو تر یتخصص شتر،یب ها تیحجم فعال هرچه

 .افتیخواهد  شیافزا

کارشناسان ما ارسال  یاطالعات الزم را برا ت،یسا یبانیخدمات پشت یبها نییمشاوره و تع یبرا

 .به شما اعالم گردد جهینت یتا پس از بررس دییفرما

 

 کنم یسپار خود را برون تیسا یبانیپشت خواهم یم

. دیریاست با ما تماس بگ یکاف» وردپرس و جومال و پرستاشاپ«  یتهایسا یبانیشروع پشت یبرا

قرارداد  متیو برآورد ق یسنج ابعاد کار و امکان نییتع یو الزم برا یاطالعات کل افتیپس از در

 تواند یخدمات م نیا. نمود میخواه لیآن را تکم دییرا آماده و پس از تا تیسا یبانیخدمات پشت

  .باشد مشخصی یزمان ی در بازه ای یبه صورت مورد

  

  

  

  

از طریق پشتیبانی  دیتوان یم دیداشت گانیبه مشاوره را ازین تیساکه در مورد خدمات  یدر صورت

  .کند یم تیموفق یشما در کسب و کارتان آرزو یبرا وب آفرینان میت. دیریبا ما تماس بگآنالین 


