
 

 خذمات ویکی محتوا

 تاهیي هحتْای تخصصی سایت 

 طزاحی سایت 

 ٍآًالیش تجارت ّ هشاّر 

 تثلیغات 

 

 تولیذ محتوا | تامین محتوای تخصصی وب سایت

 :فعالیت اصلی ّیکی هحتْا تاهیي هحتْای ّتسایت است کَ شاهل هْارد سیز هیشْد   

 گْگلتاهیي هحتْا اس قثیل تصاّیز، هتْى، فیلن، اًیویشي تا در ًظز گزفتي آخزیي الگْریتوِای   - 

 ایجاد هحتْای هٌحصز تَ فزد ّ یًْیک - 

 تزجوَ هتْى سایتِای هزجع  -

 استفادٍ اس آخزیي اخثار هزتثط تا کسة ّ کار شوا  -

 در ًتیجَ هْتْرُای جستجْ تِیٌَ ساسی هحتْای سایت تَ هٌظْر تاال تزدى جایگاٍ سایت - 



 

  

 ایجاد و تامین محتوای شبکه های اجتماعی

 .ساخت اکاًت در توام شثکَ ُای اجتواعی هعوْل  -

  .تْلیذ هحتْای شثکَ ُای اجتواعی - 

 .افشایش الیک ّ هخاطة در شثکَ ُای اجتواعی  -

 

 

 طراحی سایت

 :هشخصات ّب سایتِای طزاحی شذٍ تْسط ّیکی هحتْا

 ّ پْیاطزاحی ّتسایتِای دایٌاهیک   -

 ساسگاری ّتسایت تا سیستن ُای هتفاّت ّ هزّرگزُای ّب هختلف  -

    رعایت توام استاًذاردُای جِاًی در طزاحی ّ پیادٍ ساسی ّب سایت تزای دستیاتی تَ رتثَ تاال در  - 
 هْتْرُای جستجْ



 

 

 هطاتقت تا ًیاس هشتزی - 

 طزاحی ظاُزی جذاب  -

 کار تا سایت ّ عذم سزدرگویسِْلت   -

 سزعت تاس شذى تاالی صفحات - 

 اًعطاف پذیزی تاال - 

 اهٌیت تاالی ّتسایت - 

 پشتیثاًی قْی تْسط کارشٌاساى  -

 

 آنالیز تجارت و مشاوره 

 :ّیکی هحتْا شوا را در آًالیش کسة ّ کارتاى یاری خْاُذ رساًذ تا اًجام فعالیتِایی اس قثیل

 تحقیق درتارٍ تاسار ُذف   -

 آًالیش هخاطثاى - 

 ارسیاتی جایگاٍ ّتسایت  - 

 شٌاسایی رقثای تجاری - 

 شٌاسایی ًقاط قْت ّ ضعف  - 



 

 تبلیغات

اس آى جایی کَ تثلیغات السهَ ُز تجارتی است، ّیکی هحتْا در ایي سهیٌَ ُوزاٍ شوا خْاُذ تْد 
 :فعالیتِای ها در ایي راستا

 خزّجیِای تثلیغاتی هٌاسةتزرسی   -

 تثلیغات گْگل - 

 تثلیغات در شثکَ ُای اجتواعی - 

 ایویل هارکتیٌگ - 

 تثلیغات در سایتِایی هْثز - 

 هعزفی تجارت شوا در فزّهِای هزتْطَ - 

 خذهات شوا تزای ایویل هارکتیٌگ pdf درست کزدى فایل - 

 

 :بسایتو

http://wikimohtava.com 

 ایمیل:

info@wikimohtava.com 

admin@wikimohtava.com 

wikimohtava@gmail.com 

 شماره تماس:

021-66839843 

021-66861825 

09124636625 
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