
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 اینترنتـــ در  آیا 

 دارد؟  وجود شما  از   نامی

 تنها بازاریابی که از شما پورسانت نمی گیرد

 دانید؟ می آیا 
  میلیون نفر است؟ ۳۳آیا می دانستید که هم اکنون جمعیت اینترنتی ایران 

  آیا می دانستید که چیزی نزدیک به نیمی از جمعیت ایران به اینترنت متصل هستند؟

 

 



 

  

 خدمات ما :
  خبریسایت های وب مشاوره و اجرا در زمینه راه اندازی 

  دولتیسایت های وب مشاوره و اجرا در زمینه راه اندازی 

  شرکتیسایت های وب مشاوره و اجرا در زمینه راه اندازی 

  خدماتیسایت های وب راه اندازی مشاوره و اجرا در زمینه 

  شخصیراه اندازی وب سایت های مشاوره و اجرا در زمینه 

  تبلیغاتیراه اندازی وب سایت های مشاوره و اجرا در زمینه 

  تخصصیسایت های وب مشاوره و اجرا در زمینه راه اندازی 

  فروشگاهی راه اندازی وب سایت هایمشاوره و اجرا در زمینه 

  گاهیآموزشسایت های وب مشاوره و اجرا در زمینه راه اندازی 

  دامنه و هاستمشاوره و اجرا در زمینه انتخاب 

 نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته مشاوره در زمینه 

 راه اندازی سامانه پیامک مشاوره در زمینه 

 .کافیست با ما تماس بگیرید

 

از رقبای خود 

 پیشـی بگیرید
 



 

  

 توسط ما برخی از نمونه سایت های طراحی شده
 آدرس سایت نام ردیف

 www.Feiriho.ir هیئت سوارکاری استان هرمزگان 1

 www.irBbfHo.ir هیئت بدنسازی استان هرمزگان 2

 www.MayadinBND.ir سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس ۳

 www.SobheKhalijeFars.ir برنامه تلویزیونی صبح خلیج فارس 4

 www.Kahkeshan-Aramesh.ir اولین مرکز تخصصی ماساژ و اسپا در بندرعباس 5

 www.Transeme.com آنالین ترنسیم مرکز ترجمه 6

 www.JTEM.ir تجارت جنوب اولین ماهنامه اقتصادی هرمزگان 7

 www.Tadbirinst.com مجتمع آموزشی تدبیر 8

 www.StudioChehrehnama.com استودیو فیلمبرداری چهره نما 9

 www.AutoPayitakht.com نمایشگاه اتومبیل پایتخت 11

 www.Pasargad1618.com نمایندگی بیمه پاسارگاد خانم گلپاگون 11

 PremiumBond www.PreBond.irنمایندگی ورق کامپوزیت  12

 www.Hariri-Designer.ir )سایت قدیمی( تبلیغاتی حریریگالری  1۳

 www.HaririDesigner.com گالری تبلیغاتی حریری )طراحی جدید( 14

 www.HakhamaneshCo.com مجموعه تفریحی، گردشگری هخامنش 15

 www.HpressH.ir هرمزگاناستان خانه مطبوعات  16

 www.EnMehr.ir خانه زبان مهر 17

 www.AbcGolshahr.com آموزشگاه زبان گلشهر 19

 www.HTNgo.ir انجمن تاالسمی استان هرمزگان 21

 www.OmidSorkh.ir انجمن حمایت از بیماران تاالسمی امید سرخ 21

 www.BimaranKhasHormoz.ir استان هرمزگانموسسه خیریه بیماران خاص  22

 www.Hemophili.ir کانون هموفیلی هرمزگان 2۳

 www.BastanBandar.com شرکت حمل و نقل باستان بندر 24

 www.NDB.co.ir نگین درخشنده بندرتعاونی شرکت  25

 www.PersiaMines.com شرکت پرشیا معادن جنوب 26

http://www.jtem.ir/


 

  

 www.ANPG.ir شرکت بازرگانی آوا نگار خلیج فارس 27

 www.iliyaSahel.com شرکت بازرگانی ایلیا ساحل بندر 28

 www.HomaFarCo.ir فنی مهندسی همافر الکتریک شرکت 29

 www.MNT-Co.com شرکت خدمات گمرکی و بازرگانی محسن نژاد ۳1

 www.DatisSystem.ir شرکت داتیس سیستم هرمزگان ۳1

 www.ZPHCO.com شرکت زرین پخش هخامنش ۳2

 www.FSJ-Co.ir شرکت فرا سیستم جرون ۳۳

 www.HormozNet.net جنوب هرمز نتفناوری اطالعات شرکت  ۳4

 www.Novin-Kavosh.com شرکت نوین کاوش ۳5

 www.Kiyan-Rayan.ir شرکت کیان رایان مایان ۳6

 www.RavandElectric.ir فارس شرکت روند الکتریک ۳7

 www.BNDFood.ir رستوران، آشپزخانه و فست فود بندرعباس مجله ۳8

 www.DrSMH.ir سایت دکتر سید محسن هاشمیوب ۳9

 www.Tablosaz-aftab.com آفتاب گویاتابلوسازی سایت تبلیغاتی وب 41

 www.SadeghiCar.ir نمایندگی ایران خودرو شهرستان میناب 41

  www.Mahgolpardaz.ir انتشارات مهگل پرداز 42

 www.Mafiriho.ir باشگاه فرهنگی ورزشی آتیه سازان غدیر 4۳

 www.Rokn4.ir 4رسانی رکن پایگاه اطالع  44

 www.SahelOnline.com پایگاه اطالع رسانی ساحل آنالین 45

 www.AluMax.us وبسایت انگلیسی ورق کامپوزیت آلومکس در ایران 46

 StartBright www.StartBrightNursery.co.ukسامانه انگلیسی مدیریت مهدکودک  47

 www.MiladTajhiz.com تجهیزات آشپزخانه صنعتی میالد 48

 www.RasaBand.ir گروه دف نوازان رسا 49

 www.Tesadof.com سایت خرید و فروش ماشین های تصادفیوب 51

 www.PrinterNasr.com پرینتر نصر وبسایت فروشگاه 51

 www.ContrastDesign.ir گروه طراحی تضاد 52

 www.0761.ir وبسایت شخصی مصطفی بایگان 5۳

 www.???.com چیست؟شما نام برند جای شما در این لیست خالیست!  

http://www.sahelonline.com/


 

  

 
 نخواهد ماند ما درکنار شما هستیم. ـپشتیبانشما بدون  سایت

سایت شما برای موتورهای جستجو می باشد تا  (SEO & SEFبهینه سازی )یکی از خدمات ما 

 شما در گوگل ثبت و درصفحه اول جستجو قرار گیرد. Brandهرچه زودتر 

نحوه کار کردن با کلیه قسمت های سایت داده  ـآموزشدرهنگام تحویل نهایی وب سایت به شما 

 ف و اضافه نمائید.خواهد شد تا بتوانید براحتی تمامی قسمت های سایت را به دلخواه تغییر، حذ

شرکت شما با اطالعات شما بروی نقشه جهانی  موقعیت مکانییکی دیگر از خدمات ما ثبت 

 ( برای همیشه می باشد.Google mapsگوگل )

برای شما با قابلیت اتصال آن به وب  (SMS Panelپنل ) ـام اس ـاساز دیگر خدمات ما تهیه 

 7رقمی با قابلیت انتخاب  14رایگان و شماره اختصاصی اس ام اس  1111سایت شما همراه با 

 .شماره آخر به دلخواه شما

 info@name.comخودتان بصورت  اختصاصیرسمی و ایمیل امکان ساخت 

 سایت خود نباشید ما در کنار شما هستیم :( امنیتنگران 

 



 

  

 

 

 جلوگیری از تکرار اشتباه         آگاهی از خطای انسانی             امنیت و افزایش راندمان کار

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 !به واسطۀ پیامک با مشتریان فعلی در ارتباط باشید و در عین حال مشتریان جدید نیز جذب کنید

 

شما میتوانید تبلیغات خود را به وسیله پیام کوتاه انجام دهید، پیامک روشی جدید برای تبلیغات می باشد با 

اس و استفاده از آن می توانید به شماره های مورد نظر و یا شماره های خرید هر یک از پنل های اس ام 

کوتاه  پیام شهرها و استانهای سراسر کشور ارسال اس ام اس داشته باشید، و یا از سایر امکانات مرتبط با

یا  استفاده نمایید. مدیریت پنل ، نوشتن متن اس ام اس ، تنظیم زمان ارسال اس ام اس ، تعداد ارسال ، و

 انتخاب شهر و استان و انتخاب نوع شماره های دایمی یا اعتباری در اختیار شما قرار خواهد داشت.

 


