
 

 

 

 توسعه ارتباطالت اسپاتنا را بيشتر بشناسيد

اسپاتنا . آن شروع كرد   مرتبط با  زمينه هاي  و  كار خود را در زمينه فناوي اطالعات 1384سال  در  اسپاتنا  ارتباطات   توسعه
رضايت مشتريان   تا  با در نظر گرفتن اصل مشتري مداري و ارائه خدمات در بهترين شكل قابل ارائه همواره سعي كرده است

اسپاتنا اين افتخار را دارد  . مشترك كرده است  8000خود را جلب نمايد كه همين مضوع ما را مفتخر به خدمتگزاري به بيش 
د را در تمامي كشورهاي خاورميانه و كشورهاي اروپايي نظير انگلستان ارائه مي كندكه خدمات خو   

اسپاتنا  برخي از خدمات دپارتمان هاي مختلف  : 

 دپارتمان وب

بهينه سازي وب براي موتورهاي جستجو – 2طراحي و برنامه نويسي پرتال هاي اينترنتي مبتني بر وب  مشاور و مجري  – (سئو) 
بازاريابي الكترونيكتبليغات و   

 دپارتمان شبكه

خدمات . خدمات ديتاسنتر . امنيت شبكه ها . پشتيباني شبكه ها . تامين تجهزات شبكه . طراحي و اجراي شبكه هاي كامپيوتري 
 ADSL اينترنت پرسرعت

 دپارتمان نرم افزار

 تحليل و پياده سازي سيستم هاي جامع نرم افزاري

 

 

 



 
 

  سئوتك 

بهينه  سال فعاليت مستمر در زمينه طراحي صفحات وب و  7با    )دپارتمان توسعه وب مركز توسعه ارتباطات اسپاتنا(    سئوتك
هم    خدمت در  كارشناسان وب از  با گروهي قدرتمند متشكل ) سئو(براي موتور هاي جستجو   وب سايت هاي اينترنتي  سازي

از   بهينه سازي روز دنيا و با بهره گيري تكنولوژي هاي   آخرين  به  دستيابي با  سئو   زمينه  در  سئوتك   .     ميهنان عزيز است
سال  كشور آسيايي از  4پروژه سئو را در بين وب سايت هاي ايراني و  1400استاندارد هاي سئو اروپايي افتخار انجام بيش از 

وب سايت پويا و  350حات وب افتخار طراحي و توسعه بيش از اين مجموعه در زمينه طراحي صف  .  تا كنون دارا مي باشد 2005
  ايستا را در زمينه هاي مختلف و با ايده هاي نوين دارا مي باشد

 

 

 آشنايي با سرويس هاي ارائه شده توسط ما
 طراحي حرفه اي وب سايت

 اگر بخواهيم به طور ويژه تر به .در مفهوم كلي به معناي تمام عمليات مورد نياز براي ايجاد يك صفحه ي وب است طراحي وب
طرح وب به قالب   . اين موضوع بپردازيم ، طراحي وب مهارتي است كه بر روي خط مقدم يك صفحه ي وب تمركز كرده است

طرح وب جلوه . باشدگويند كه معرف محتوا و مطالب آن وب سـايت ميگاه مينمايشي و طراحي گرافيكي صفحات موجود در وب
كندگاه است و اولين بخش از يك صفحه وب است كه ذهن مخاطب را با خود درگير ميبصـري هدف وب طراح وب با در نظر  .

ن خالق و ذوق هنري خود هاي متناسب با رويكرد سـايت و به كمك ذهگرفتن هدف سايت و مخاطبان آن و با استفـاده از المان
گاه، نماي تكرار شونده و خسته كند كه ضمن ايجـاد يكپارچگي در كليه صفحات وبدر بكار بردن ابعاد و رنگها، طرحي خلق مي

گاه بايد از الگوي ثابتي در صفحات استفاده كرد كه كاربر به هنگام ديدن صفحات متوجه در وب. كننده را به مخاطب القا نكند
اگر شما تصميم داريد سايت خود را راه اندازي كنيد مجموعه ما با . ت كه همه صفحات در يك سايت مشخص هستنداين اس

  .سال ها تجربه خود در اين زمينه در خدمت شماست

 

) سئو(ب بهينه سازي و  

ي براي ارتقاء يك وب سايت به منظور افزايش تعداد بازديدكننده هايي روش) ) SEO (search-engine-optimization(  سئو
سئو جنبه هاي متفاوتي دارد،از كلماتي كه در وب سايت استفاده مي كنيد . است كه از موتور هاي جستجو دريافت مي كند

اطمينان از اين كه “: ست به عبارت ديگر سئو به اين معنا.تا كيفيت لينك هايي كه ديگر سايت ها به شما مي دهندگرفته 
 ”.ساختار وب سايت به سادگي و راحتي براي موتور جستجو قابل فهم است

http://www.seotech.ir/
http://www.seotech.ir/


 
ها نيست،بلكه در طرف مقابل به معناي ساخت وب سايت به طوري است كه براي كاربران خوشايند ” موتور“سئو تنها درباره ي 

. باشد

 دليل استفاده از سئو

اگرچه رسانه .كنترل مي شود ياهوو  بينگ،گوگلقسمت عمده ي ترافيك وب توسط موتور هاي جستجوي بازرگاني اصلي مانند 
هاي اجتماعي و انواع ديگر ترافيك مي توانند براي سايت شما بازديد فراهم بياورند،موتورهاي جستجو اصلي ترين روش براي 

. رد همه ي وب سايت ها با هر محتوا و مطلبي صدق مي كنداين قضيه در مو.اكثر كاربران اينترنت است

موتور .يكتا هستندو افرادي كه منحصرا به دنبال مطالب ارائه شده توسط شما هستند   ترافيك هدفمندموتور هاي جستجو در 
ايت شما براي در صورتي كه س.هاي جستجو در اين بين مانند شاهراه هايي هستند كه به اين مهم جامه ي عمل مي پوشانند

موتور هاي جستجو قابل يافت نيست يا مطالب سايت شما در پايگاه هاي داده ي آن ها ثبت نمي شود،مطمئنا موقعيت ها و 
. شانس هايي را كه مي توانستيد از طرف موتور هاي جستجو بدست آوريد را از دست خواهيد داد

 

تجربه نشان داده .د مي كنند ، از ارزش چشمگيري برخوردار هستندترم هاي جستجو ، كلماتي كه كاربران در فيلد جستجو وار
همچنين بازديدكننده هاي هدفمند .است كه ترافيك موتور جستجو مي تواند يك سازمان را موفق و يا با شكست مواجه كند

مي سئو ه گذاري در سرماي.يك وب سايت مي توانند در كسب درآمد و شهرت براي شما تاثير قابل مالحظه اي را داشته باشند
. تواند بازخورد ي استثنايي در مقابل ديگر روش هاي بازاريابي و ارتقاء داشته باشد

 چرا موتور هاي جستجو نمي توانند سايت شما را بدون سئو كشف كنند؟

موتور هاي اصلي هميشه در حال ارتقاء تكنولوژي براي كشف .موتور هاي جستجو باهوش هستند اما هنوز نيازمند كمك هستند
به هر حال ، هميشه يك محدوديت براي نتايج موتور هاي جستجو وجود .بيشتر و بهتر وب و انعكاس آن به كاربران هستند

يدكننده هاي زيادي را فراهم كند در طرف مقابل با يك حركت اشتباه توسط شما مي تواند براي شما بازد SEOهمانطور كه .دارد
. مي تواند سايت شما را از موتور ها پنهان كند و احتمال شناسايي سايت شما را به حداقل برساند

اي بهتري براي سئو همچنين در ارتقاء رتبه ي سايت تاثير بسزايي دارد بنابراين محتواي سايت شما مي تواند در اولويت ه
اينترنت در حال پيشروي به سوي رقابتي شدن است پس داشتن يك درك صحيح از سئو و روش هاي .كشف شدن قرار بگيرند

. ارتقا آن از اهميت فراواني برخوردار است

ين موضوع مي حتي ذره اي دانش بيشتر در ا.كلمه ي سئو پيچيده است اما كاربران مي توانند به راحتي مفهوم آن را درك كنند
. توانند بسيار حائز اهميت باشد

 

 

 بازاريابي الكترونيك



 
 هاي بازاريابي الكترونيك عبارت است از بكارگيري كانالهاي الكترونيكي ارتباط با مشتريان به منظور نشر پيام

. استفاده از اينترنت درانجام فعاليتهاي بازاريابياف و دستيابي به اهد  

 

سايت به صورت راهبردي و قانونيافزايش ترافيك وب  .  

سئوتك با استفاده از تكنيك هاي موتورهاي جستجو و استفاده از كاربران فضاي سوشيال به صورت تخصصي ترافيك وب 
  : سايت شما را به ايده آل خواهد رساند برخي از روش هاي افزايش ترافيك وب سايت توسط اين مجموعه

جوافزايش ترافيك توسط موتور هاي جست  (SEM)  

  (SMO) افزايش ترافيك توسط شبكه هاي اجتماعي

 ايميل ماركتينگ به ايميل هاي فعال و مرتبط 

 تبليغات در پرتال هاي پربازديد عضو سيستم تبليغاتي سئوتك 

 

 ميزباني وب

گاه خود را هاي وبفايلتواند به مفهوم فراهم ساختن فضايي است كه كاربر مي (Web Hosting ) وب هُستينگيا ميزباني وب 
اي از فايلهاي مختلف مانند تصاوير، متون و فايلهاي برنامه نويسي شده به زبانهاي ها از مجموعهوب سايت.  در آن قرار دهد

افزارهاي هر شخصي كه نرم. اندشود كه به منظوري خاص به شكلي با هم مرتبط شدهمختلف و ساير اسناد مربوطه تشكيل مي
حال براي اينكه همه مردم امكان دسترسي . ترسي به اين فايلها را داشته باشد امكان بازديد از اين سايت را داردالزم و دس

به فايلها را داشته باشند نياز است تا فايلها در كامپيوتري قرار گيرند كه همواره به اينترنت پرسرعت متصل است به اين 
.ند ر مي گويسرو«يا » سرويس دهنده«امپيوترها ك »  

موزشي سئوتكآدوره هاي   

قصد دارد در جهت توسعه اطالعات وبمستران و ايجاد شغل دوره هاي آموزشي مرتبط ) سئوتك(مركز توسعه ارتباطات اسپاتنا 
 با تخصص خود را توسط بهترين كارشناسان خود برگزار كند 

  : دوره هاي آموزشي ما

) دوره اموزشي سئو و بازاريابي الكترونيك اولين بار به صورت جامع در ايران براي )  

 دوره آموزشي طراحي گرافيك وب سايت 



 
  HTML , CSS دوره كد نويسي وب با استفاده از

  jQuery و Ajax دوره آموزشي توسعه وب با استفاده از فناوري هاي

  (Php) دوره آموزشي برنامه نويسي تحت وب

 

 

 .در انتها مجدداً از بذل توجه حضرتعالی تشکر نموده و اميدواریم افتخار همکاریهای بيشتر را داشته باشيم

  ابوالفضل دانش

 

 

 

 

:سئوتك در يك جلمه   

معتبر ترين برند ارائه دهنده خدمات سئو در ايران   
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