هب انم خدا
بازریابی بر بستر اینترنت با روش های روز دنیا

کاتالوگ گروه آنی سئو

با افزایش روز افزون فراگیر شدن اینترنت بسیاری از کسب
و کارهای دنیا حال دیگر تنها فروش خود را محدود به منطقه
مورد اسکان خود نکرده و از خدمات اینترنتی جهت افزایش

معرفی :

فروش و معرفی محصوالت خود نموده اند.

مشاوره و خدمات بازاریابی اینترنتی

گروه آنی سئو در سال  6831اقدام به فعالیت نمود و تاکنون با
گروه آنی سئو با دارا بودن تجربه بسیار راه را از ابتدا برای

دارا بودن چندین پروژه موفق یکی از برترین شرکت های سئو

داشتن یک بازریابی اینترنتی خوب به شما معرفی می نماید و
شما می توانید پس از مدتی کوتاه نتایج را بر روی کسب و کار

در میهن عزیزمان می باشد .این شرکت با داشتن کادری مجرب

خود مشاهده نمایید.

خدمات  CRMو تبدیل افراد به مشتری
بهینه سازی و سئو وبسایت

و حرفه ای همواره سعی بر ارائه برترین خدمات سئو و بهینه

شما می توایند تنها با چند گام کوچک پا به عرصه تجارت

سازی وبسایت به مشتری خود نموده است  .گروه آنی سئو

اینترنتی بگذارید و در این راه ما همواره پشتیبان شما هستیم

امیدوار است بتواند با ارائه برترین خدمات گام موثری در

خدمات ایمیل مارکتینگ
خدمات پیامک مارکتینگ

زمینه بازریابی اینترنتی برداشته و آن را به ثمر رساند.
درخواست طراحی

www.aniseo.ir

نیاز سنجی و برآورد هزینه

آنالیز رایگان وبسایت شما  :کلیک کنید
شروع کار

info@aniseo.ir

طراحی وب سایت و پرتال
خدمات میزبانی وبسایت
خدمات ثبت دامین ملی و بین المللی

ارتباط با ما
تحویل کار و ارسال گزارش
آدرس :تهران – خیابان ولیعصر – باالتراز زرتشت –
کوچه نور بخش – پالک  -۴طبقه  ۵واحد ۴۴

پپشتیبانی
آنالین
563&42&7

برنامه نویسی موبایل Android , iOS

برنامه نویسی تحت وب و ویندوز

تلفن مشاوره ۵۱۴۱۴۴۴۱۱۴۵ :
)۵۱۴( ۸۸ ۱۵۵ ۱۵۴

بازریابی در شبکه های اجتماعی

شماره تماس شرکت (خط ویژه))۵۱۴( ۸۸۴۱۱۵۵۸ :
ایمیل  info@aniseo.ir :وبسایت www.aniseo.ir :

طراحی و گرافیک

 درج آگهی محصوالت و خدمات شما در 822

خدمات هاستینگ پر قدرت

اقدامات بازریابی انجام شده در آنی سئو

وبسایت (قابل افزایش)

داشتن هر نوع وبسایتی بر بستر اینترنت نیازمند
داشتن هاست و دامین می باشد .گروه آنی سئو با

 ارسال ایمیل انبوه تبلیغاتی و هدفمند

داشتن برترین سیستم هاستینگ کشور همواره
میزبانی وب بسیار مطلوبی را به شما تضمین می نماید

 ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و هدفمند

برتری هاستینگ آنی سئو نسبت به سایر هاستینگ ها

 بهینه سازی وبسایت و دریافت بازدید کننده

استفاده از وب سرور  Lite Speedو هارد  SSDمی باشد
که سرعت پردازش و بارگذاری اطالعات سایت شما

از موتور های جستجو

چندین برابر سایت های دیگر می باشد.

 برند سازی و تبدیل بازدید کننده به مشتری
گروه آنی سئو به تمامی مشتریان جدید خود که سفارش
طراحی وبسایت دهند یک هاست با  022مگابایت فضا
و یک دامین  .irبه صورت رایگان تقدیم می نماید.

شما هم می توانید از امروز یک وبسایت با تمامی امکانات

برخی از نمونه کارهای گروه آنـــــی ســـــئو

بر بستر اینترنت داشته باشید .تمامی سفارشات طراحی
وب سایت در کمتر از یک هفته انجام و تقدیم می شود.

طراحی و گرافیک

برنامه نویسی تحت ویندوز

داشتن یک طرج گرافیک زیبا همانند لوگو که بتواند

امروزه کامپیوتر بسیاری از کارهای سخت و پیچیده را

دنیای اینترنت دیگر در کامپیوترهای شخصی خالصه

برند شما را معرفی نمایید یکی از مهمترین مباحث

راحت و آسان نموده است .در صورتی که شما نیز در

نشده و امروزه این تلفن های هوشمند هستند که

بازریابی می باشد و تا حدی این موضوع جدیت دارد که

دپارتمان شرکت خود نیازمند هرگونه نرم افزاری

بخش وسیعی از بازاریابی و امور مرتبط با اینترنت را در

بعضا افراد برند شما را از روی لوگو شما می شناسند و

همچون نرم افزار حسابداری هوشمند آنی حساب که

اختیار دارند .شما نیز می توانید با ارسال درخواست به

یا تصویر ذهنی مخاطب از کسب و کار شما لوگو و برند

توسط گروه آنی سئو طراحی شده است هستید تنها

گروه آنی سئو هرگونه برنامه نویسی تحت پلتفرم های

شما می باشد .انجام امور طراحی انواع کارت ویزیت ،

کافیست با ما تماس حاصل نموده و امکانات مورد نیاز

اندروید و  iOSو ویندوز فون را که می خواهید از ما

کاتالوگ  ،لوگو  ،بنر  ،هدر و  ...توسط گرو هآنی سئو

خود را برای ما ارسال نمایید .تا پس از سنجش کار

درخواست نمایید تا پس از سنجش کامل گزارشی مبنی

انجام پذیرفته و همواره سعی نموده ایم برترین خدمات

گزارش مربوطه برای شما ارسال گردد .امروزه اکثر

بر امکانات درخواست شده در اپلیکیشن برای شما

را به مشتریان خود ارائه نماییم.

کسب و کارهای دارای نرم افزار اختصاصی برای

ارسال گردد.

دپارتمان خود می باشند.

برنامه نویسی موبایل

برای دیدن نمونه کار بیشتر کلیک کنید

همچنین هزینه سئو بعد از انجام کار دریافت می گردد.

neginisatis.com
dawin.ir
deltamachine.ir
termehhashemi.com
termehkohan.com
toochal.com
jahanjavidan.com
pooyasanatco.com
hamonsaze.com
pariscarpet.com
mehregantradingco.com
nikzadarts.com
parsitravel.com
zatun.ir
dastaranco.com
mehregantradingco.com


















