
با مصرف کنندگان فوق العاده  یپل ارتباطیک  وردپرس تیسا یطراحهای شرکت  نیبهتربا 

دیسازب خود  

، است یو مجاز ینترنتیکنندگان به صورت ا دیمصرف کنندگان و تول نیب یامروزه که اکثر ارتباط ها

 یطراح همچنین .دیهستبهینه سازی وبسایت  و تیسا یطراح ازمندیگسترش کسب و کار خود ن یبرا

 .کسب و کار است یساز نیبروز آنال یاستفاده از روش ها یکارآمد برا یاز راهکارها یکی تیسا

 نهیکه با هز .است تیوب سا یطراح یروش ها نیاز مقرون به صرفه تر یکی وردپرس تیسا یطراح

را با  یفوق العاده ا یپل ارتباط کیو  دیینما جادیخالقانه را ا تیوب سا کی دیتوانینسبتا مناسب م

 یبزرگ برا تیمز کیمدرن امروز  یایدر دن یداشتن پل ارتباط .دیمصرف کنندگان خود برقرار ساز

 کیخود را به دست  تیسا یطراح دیبا یحرفه ا تیوب سا کیداشتن  یبرا اما. کسب و کار شماست

وردپرس در  تیسا یطراحهای شرکت  نیشما را با بهتر میخواه یمطلب م نیدر ا .دیشرکت معتبر بسپار

.میآشنا کن رانیا  

راکدیا یسیو برنامه نو تیسا یشرکت طراح  

 یسال ها تجربه، افتخارات و نمونه کارها یاست که با پشتوانه  ییجزو معدود شرکت ها راکدیشرکت ا

 ژهیو یگاهیتوانسته است جا تیسال فعال 14درمدت  راکدیداده است.  ا یخود جا یرا در کارنامه  یمتعدد

 یتجار یها تیو سا ینترنتیخواهند فروشگاه ا یباشد که م یخود کسب کند و انتخاب اول کسان یبرا

با  تیسا یطراح یکه برا یامکانات یتمام راکدیا .برسانند ییسئو گاهیکرده و به جا یراه انداز وردپرسی

قرار  ارتانیطرح ها را دراخت نیشما بهتر ازیاست، را در نظر گرفته و با توجه به ن ازیقالب وردپرس ن

 خواهد داد.

اداره،  یبرا تیسا کی د،یرا داشته باش یتیچه سا یندارد که شما قصد طراح یتفاوت راکدیشرکت ا یبرا

 یطراح یها نهیزم یدر تمام راکدیا ،یگریبزرگ د ایهر کسب و کار کوچک  ایو  مارستانیفروشگاه، ب

عالوه بر ارائه ایراکد مجموعه  .باشد یم رانیا یشهر ها یمتفاوت در تمام یها تیقادر به انجام فعال تیسا

 یبانیهمراه شما بوده و با پشت ریمس نیدر طول ا ،وردپرس تیوب سا هیاول یخدمات در حوزه راه انداز

با انجام مشاوره  راکدیا د،یدر ذهن خود دار یا دهیاگر ا مداوم به رشد کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

 کند. یم ییشما را راهنما تانیبه آرزوها دنیدر رس ا،یروز دن یها یو با استفاده از تکنولوژ گانیرا

 شرکت ایراکد با وردپرس تیسا یطراحهای نمونه کار برخی از 

 طراحی سایت فروشگاهی زوشا 

 ازما انیشرکت کاوش ار 

 طراحی سایت فروشگاهی ارمغان 

  فروشگاهی نی نی شاینطراحی سایت 

 طراحی سایت فروشگاه اینترنتی سونی 

 ...و 



با قدمت  یکسب و کار ها شتریتوسعه هرچه ب نینوپا و همچن یکمک به رشد کسب و کار ها راکدیهدف ا

قرار داده و تمام  انیمشتر تیاساس کار خود را بر رضا راکدیهدف، ا نیتحقق ا یاست. در راستا شتریب

کنندگان  مراجعهزمان ممکن به دست  نیتر عیخدمات را در سر نیبرد تا بهتر یر متالش خود را به کا

 تیرضا زانیم نیو همچن راکدیا یالملل نیو ب یداخل یو پروژه ها انیکه تعداد مشتر یگونه ا بهد. برسان

 کنند. یم انیرا ب راکدیکار ا تیفیتخصص و ک یسال به خوب 14 نیآنها در طول ا

 داده ورزان

با  یاندازراه یخود را به جا تیاند ساگرفته میداران وردپرس که تصمبه دوست توانسته نیز ورزانداده 

 سیکنند، سرو یاندازوردپرس راهطراحی سایت دنیا،  ستمیس نیبا بهتر ت،یفیک یب یداخل یهاسامانه

وردپرس  تیسا یشرکت فعال در طراح نیشدن به بهتر لیو با تبد درا عرضه کن یو قابل قبولتخصصی 

 .شدشما داشته با تیبه سا نیقبال مخاطباندک در  ینقش یوردپرس تیو ساخت وب سا

 تیسا یطراحداده ورزان:  یوردپرس تیوردپرس و ساخت وب سا تیسا یانواع خدمات طراح متیق 

 تیسا یطراح، تومان ونیلیم 56تا  22.5 از یانقره تیسا یطراح، تومان ونیلیم 22.5تا  11 از برنز

 تومان ونیلیم 112.5تا  56 از ییطال

 

 ارتوسعهیهم تیوب سا یشرکت طراح

 یهاآغاز کرده و در سال 1394با وردپرس از سال  تیسا یخود را در محدوده طراح تیتوسعه فعال اریهم

 و سئو گشته  تیسا یدر حوزه خدمات طراح رانیا لیجشنواره وب و موبا دیکاند 1399و  1397و  1396

 تیسا یراحخدمات ط نیو تعهد برتر اقیقرار گرفت. اکنون با اشت تیسا یشرکت برتر طراح 5و جز 

 ت،یسا یبانیبنر، پشت یو طراح تیسا کیگراف ت،یسا یساز نهیرا همراه با خدمات سئو و بهوردپرس 

 انیبه کارفرما ایروز دن یها و استانداردها یفناور نیدتریهمگام با جد ت،یسا تیریمدتولیدمحتوا، آموزش 

  .کندیارائه م یگرام

 میلیون تومان 6وردپرس همیار توسعه: از  تیسا یطراح متیق

 وب وان

وقت  یلیکند و خ یم تیفعالسئو  ووردپرس  تیسا یخدمات طراح نهیکه در زم یمیقد یها تیاز سا یکی

آغاز کرده  87خود را از سال  تیوب وان است. وب وان فعال مینیب یهم است که در صفحه اول گوگل م

 یو شخص یکامال اختصاص یها تیسا یدر طراح یوردپرس یها تیسا یوب وان عالوه بر طراح است.

 یخدمات سئو و طراح نهیدر زم ت،یسا یعالوه بر طراح نطوریتواند به شما کمک کند. هم یشده م یساز

  دارد. تیهم فعال شنیکیاپل

  24وب



می باشد. این  24شرکت وبوردپرس  تیسا یطراح نهیخوب و موفق در زم یاز شرکت ها گرید یکی

نکته مثبت یک  آغاز کرده است. تیو سئو سا تیسا یطراح نهیخود را در زم تیفعال 88در سال شرکت 

هستند. به نظر خودشان،  زیخود متما یخودشان است که کامال با رقبا تیسا یاختصاص یطراح 24در وب

 تیوب سا یبه طراح لیدل نیاست. به هم یجذب مخاطب و مشتر یمورد برا نیاول تیشکل و ظاهر سا

اهداف شما  ،دکنیم یمختلف همکار انیهاست با مشترسال 24وب  داده اند. یادیز تیشرکت خودشان اهم

 .ددهیانجام م تانیشکل برا نیرا به بهتر تیو مثلث موفق ددانیم یرا به خوب

 سه سوت وب

 نهیدر زم تیسال تجربه و فعال 10از  شیبا ب سه سوت وبوردپرس با  یحرفه ا تیسا یگروه طراح

بهینه  ،یباز طراح ،یارائه دهنده خدمات طراح د،یمف ییاز سوابق اجرا یبرخوردارو  تیوب سا یطراح

 کیتا شما را در داشتن  .دباش یم انیبه متقاضپشتیبانی سایت وردپرس  و ینگهدارسازی و سئو سایت، 

 یسیکد نو در راتییتغ جادیالزم به ذکر است که ا . دینما یاریپر رونق و سود آور  ینترنتیکسب و کار ا

در خدمات پشتیبانی سایت وردپرس  ، به عنوانتیدر سا دیها و امکانات جد تیصفحات وب و افزودن قابل

  .شود ینظر گرفته م

 شرکت وب رمز

از  یاریمتنوع توانسته بس یها نیداشتن پالگ لیشده و به دلنوشته PHPیسیوردپرس با زبان برنامه نو

استفاده  نوکسیبهتراست از هاست ل یوردپرس تیسا کیداشتن  یبرا د،یرا مرتفع نما انیمشتر یازهاین

 یطراح یبرا نوکسیکه از هاست ل باشدیقالب م نیبا ا تیسا یطراح یشرکت ها گریکرد. وب رمز از د

به همراه  گانیوب را به صورت را یزبانیثبت دامنه و م رمز خدماتوب .کندیخود استفاده م تیسا

 زیثبت هاست و دامنه ن گانیخدمات را یبانیقرارداد پشت دیو با تمد دهدیارائه م تیوبسا یطراح یهاپروژه

وردپرس  تیسا یطراح نهیهز شودیرمز باعث موب ژهیخدمات و نی. اگرددیم دیبه صورت خودکار تمد

 تر باشد.آن، مقرون به صرفه یو نگهدار یبانیو پشت

 

 یانیسخن پا

د. هستن رانیدر ا وردپرس تیسا یطراح یشرکت ها نیمقاله جزء بهتر نیشده در ا یمعرف یشرکت ها تمام

قبل از است که  نیشما را انجام دهد ا تیسا یکه طراح یانتخاب هرکدام به عنوان شرکت یما برا شنهادیپ

 وردپرسی تیسا یطراح یتست شرکت ها یرا برا یادیز یو وقت و انرژ دیخودتان دست به کار شو نکهیا

 قاتیکه با تالش و تحقوردپرس  تیسا یشرکت برتر طراح 7به  ینگاه دیتوان یم د،یموجود صرف کن

خود  ی هدجو بو ازیو با تماس و مشاوره با آنها بر اساس ن دیداشته باش میکرد یشما معرف یفراوان برا

کنند  ییشما را شناسا یازهایدهند بتوانند ن یکه به شما م یگانیدر مشاوره را اگر. دیرا انتخاب کن نیبهتر

اگر شما نیز  انتخاب باشند. یبرا یخوب نهیتوانند گز یشما قرار دهند م اریرا در اخت یخوب یها نهیو گز

 تجربه ای در این زمینه دارید حتما در قسمت دیدگاه ها با ما درمیان بگذارید.

 


