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معرفی مختصر آرانیک وب:م
ــوزه  ــن بخــش در ح ــک متشــکل از چندی ــروه آرانی گ
تامیــن محتــوای دیجیتــال بــوده کــه در زمینه هــای: 
طراحــی وب سایت،سئو   وب ســایت،خدمات دیجیتــال 
مارکتینــگ، طراحــی گرافیــک، شــبکه هــای اجتماعــی، 
اپلیکیشــن موبایــل، تامیــن محتــوای متنــی، صوتــی 

و تصویــری اســت.

معرفی مختصری از رزومه آرانیک وب:
ــن  ــم و در همی ــه کار کردی ــاز ب ــا از ســال 1393 آغ م
تــاش گــروه متخصــص  لطــف  بــه  مــدت کوتــاه 
موفقیت هــای  بــه  توانســتیم  خــود  دلســوز  و 
چشــمگیری دســت پیــدا کنیــم، ایــن گــروه در طــی 
فعالیــت خــود افتخــار همــکاری بــا نهــاد مقــام معظــم 
ــری، نهــاد ریاســت جمهــوری، نهاد هــای نظامــی  رهب
ــاری، ســازمان  ــا و موسســات اعتب و امنیتــی، بانک ه
پژوهــش، ســازمان نظــام مهندســی، دانشــگاه عامــه 
طباطبایــی، دانشــگاه آزاد اســامی، برنــد لــوازم صوتــی 
ــزار  ــوا و... را دارد، در حــال حاضــر کارگ ــری آی و تصوی
فنــاوری  خدمــات  کریــدور  مارکتینــگ  دیجیتــال 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری هســتیم )بدیهی 
اســت ارائــه همــه نمونــه کارهــا بــه جهــت حفــظ 
محرمانـگـی و عــدم رضایــت کارفرمــا امــکان پذیــر 

نمی باشــد(.
بــه جهــت حفــظ و اســتفاده بهینــه از وقــت ارزشــمند 
ــم  ــات و اضافــه گویــی را حــذف نموده ای شــما هجوی

و مســتقیم بــه محتــوا و خدمــات اشــاره کرده ایــم.



نمایندگی آیوا ایران

برخی از مشتریان ما:



 بخش اول
SEO گروه طراحی وب سایت و

بخش دوم
دیجیتال مارکتینگ

 بخش سوم
گروه تولید محتوا

 بخش چهارم
گروه طراحی گرافیک

 بخش پنجم
گروه خدمات شبکه های اجتماعی

خدمات
آرانیک وب

ایــن PDF هوشــمند اســت، جهــت 
انتقــال بــه بخــش مربوطــه بــر روی 

آن بخــش کلیــک کنیــد.



در ایــن بخــش بــا توجــه بــه نیــاز هــای مشــتری 
طراحــی انــواع وب ســایت های شــخصی، شــرکتی، 
خبــری، فروشــگاهی و آموزشــی انجــام مــی شــود.

روال کار به چه صورت است؟
ــوی کارفرمــا  ابتــدا ـطـی جلســه ی نیــاز ســنجی از س
نیازهــا بــه واحــد مشــاوره و فــروش اعــام میگــردد و 
پــس ازآن گــروه توســعه مــا تمامــی نیازهــا را بررســی 
کــرده و بهتریــن زمــان و قیمــت را در یــک پلــن بــه 

شــما پیشــنهاد می دهــد.
وب ســایت شــما ممکنــه اســت توســط سیســتم 
یــا  و  شــود  طراحــی  وردپــرس  محتــوای  مدیریــت 
ــه  ــه حــدی پیشــرفته باشــد ک ــم هــای آن ب الگوریت
ــا زبــان پایتــون  نیــاز بــه تعریــف هــوش مصنوعــی ب

باشــد.

وب سایت های تحویلی به شما دارای چه 
ویژگی هایی است؟ 

یـکـی از ویژـگـی هاـیـی کــه آرانیــک وب را از بقیــه 
ــا  ــا اســت م ــن ویژگــی ه ــد در همی ــی کن ــز م متمای
ویژگــی هایــی کــه یــک وب ســایت در حــد پایــه بایــد 
داشــته باشــد ماننــد خودروســازان بــه عنــوان آپشــن 
حســاب نمــی کنیــم بلکــه عــاوه بــر امکانــات مرســوم 
همیشــه ویژگــی هــای جدیــدی بــه وب ســایت شــما 
اضافــه خواهیــم کــرد تــا شــما از رقیبــان خــود جلوتــر 
ــرای شــما و  ــده ای ب ــرگ برن ــن خاقیــت ب باشــید، ای

کســب وکارتــان اســت.
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پشتیبانی از وب سایت شما به چه صورت است؟
سیاســت هــای آرانیــک وب بــه نحــوی اســت کــه 
اتمــام مراحــل ســایت و  از  مشــتری محتــرم بعــد 
تحویــل هیچگونــه وابســتگی بــه مجموعــه نداشــته 
باشــد، بنابرایــن بــرای انجــام ایــن رونــد پــس از اتمــام 
ســایت یــک فیلــم آموزشــی ویــژه کار بــا وب تمــام 
قســمت هــای وب ســایت ســاخته می شــود تــا شــما 
بــا خیــال راحــت و بــدون وابســتگی بــه مجموعــه وب 

ســایت خــود را مدیریــت کنیــد.

ــر مــورد فــوق بــه مــدت 3 مــاه )و در مــوارد  عــاوه ب
خــاص بــا توافــق طرفیــن بــا مــدت بیشــتری( وب 
ـی بــوده و همــه  ســایت  شــما دارای پشــتیبانی فـن
المان هــای  روزســانی  بــه  و  آپدیــت  نظیــر  مــوارد 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــاگ هایــی ک ــع ب ــگ ســایت و رف کدین
خــود ســایت باشــد رفــع میگــردد مــواردی کــه شــامل 
بــاگ ســرور و یــا شــرکت ســازنده المــان باشــد توســط 
آپدیــت ســرور و شــرکت ارائــه دهنــده رفــع بــاگ 

ــد شــد. خواهن

ـی بــر  در صــورت درخواســت مشــتری محتــرم مبـن
ـی وب ســایت بــا توجــه بــه در  مدیریــت و ادمیـن
اختیــار داشــتن تیــم متخصــص ایــن خدمــت امــکان 
پذیــر بــوده و صاحبــان کســب و کار بــا خیــال راحــت 

ــد. ــا اســتفاده کنن ــد از خدمــات م مــی توانن



خدمات SEO برای وب سایت ها:
یـکـی از خدمــات پرطرفــدار در حــوزه وب خدمــات 
ســئو یــا بهینــه ســازی وب ســایت بــرای موتورهــای 

جســتجوگر اســت.
بــرای ســئوی وب ســایت، بعد از اتمــام مراحل طراحی 
وب ســایت مشــتری کلمــات کلیــدی مــورد نظــر خــود 
را اعــام مــی کنــد ) البتــه نگــران نباشــید اگــر در 
ــد  ــدی اطاعــی نداری ــات کلی ــورد نحــوه اعــام کلم م
مشــاور ســئو آرانیــک وب راهنمایــی الزمــه را خدمــت 
شــما ارائــه خواهــد داد( و بعــد از آن مســئول واحــد 
ــن  ــردازد. در ای ــی پ ــه بررســی وب ســایت م ســئو ب
مرحلــه  ســختی کلمــات ارائــه شــده توســط مشــتری 
را آنالیــز مــی کنــد و در نهایــت بــا توجــه بــه نــوع وب 
ــوا، قیمــت روز  ــد محت ــه تولی ــاز ب ــزان نی ســایت می
دالر، الگوریتــم هــای جدیــد گــوگل و ســایر المان هــا  
اعــام مــدت زمــان و هزینــه بــرای بــاال آمــدن کلمــات 

ــد. ــدی در صفحــه اول می کن کلی

اعــام شــده وب  از مــدت زمــان  در نهایــت بعــد 
ســایت شــما در کلمــات کلیــدی مــورد نظــر درصفحــه 
اول گــوگل اســت و مــی توانیــد نهایــت بهــره را از 

وب ســایت خــود ببریــد،.

متغیرهــای  توســط  چــون  ســئو  خدمــات  هزینــه 
زیــادی تعییــن مــی شــود امــکان انعقــاد قراردادهــای 
بلنــد  مــدت را نــدارد و در بــازه هــای 9تــا14 مــاه اعــام 

می گــردد.



حوزه  تخصصـــی  مشــــاوران  از  بهره گیــــــری  با  ما 
راهکار هـــــای  ارائــــه ی  به  تکنــــولوژی  و  کسب وکار 
توسعه  و  رشد  راستـــای  در  محـــــور  داده  سازمانی 
می پردازیم. کار  و  کسب  مراکز  و   سازمان ها 

در این راستا آرانیک وب معتقد است که با حمایت از 
کسب و کارها و سازمان ها در رویارویی با مشکات 
در  محور  داده  فرهنگ  ایجاد  با  می تواند  سازمانی 
با  سازمان ها  سازی  همگام  تسریع  به  سازمان ها، 
تحوالت دیجیتال بپردازد. در تاشیم تا با آگاه سازی 
اهمیت سبک و فرهنگ داده محور بتوانیم روز به 

روز به کاهش مشکات سازمان ها کمک کنیم.

در عصر تحول دیجیتال و با توجه به سرعت ورود 
نیاز  سازمانی،  های  بخش  از  یک  هر  در  تکنولوژی 
از فرآیندهای سازمانی یا  به همگام سازی هر یک 
فرهنگ داده محور و اهمیت تحلیل داده و استفاده 
احساس  پیش  از  بیش  دقیق  داده های  از  درست 
این  در  کارایی  افزایش  برای  ما  رو  این  از  می شود، 
و  رفته ایم  دانشگاه شریف  نخبگان  سراغ  به  حوزه 
یک تیم تخصصی در این حوزه تشکیل داده ایم تا 
موفقیت در حوزه مارکتینگ مشتریانمان را تضمین 

کنیم.
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خدمات ما در حوزه دیجیتال مارکتینگ:

 - هوشمند سازی کسب و کار

 - بازاریابی داده محور

big data کان داده - 

AR/VR واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی - 

AR هوش مصنوعی  - 

BR هوش تجاری - 

  تحول دیجیتال

 - گیمیفیکیشن

 - رهبری داده محور

 - باکچین سازمانی

IOT اینترنت اشیا -



و  شــده  تخصصــی  امــری  امــروزه  محتــوا  تولیــد 
صاحبــان کســب و کار ماننــد قبــل نمــی تواننــد بــا 
ارائــه محتــوای ضعیــف، تکــراری و یا کپی شــده رشــد 
ــه  ــد، الگوریتــم هــا و هــوش مصنوعــی گــوگل ب کنن
حــدی قــوی شــده اســت کــه حتــی مفهــوم جمــات را 
هــم درک مــی کنــد و بــا توجــه بــه مفهــوم، محتــوای 

ــد. ــود نشــان می ده ــور خ وب ســایت را در موت

خدمات تولید محتوا به 3 بخش تقسیم می شوند:

1- تولید محتوا متنی:
در این بخش با توجه به اعام نیاز از سمت مشتری 
حسب  بر  متنی  محتوای  سئو  واحد  مسئول  یا  و 
یونیک  کاما  صورت  به  مفهوم  و  کلمات  تعداد 

تولید می شود. 
این تولید محتوا میتواند به عنوان مقاله ای ترجمه 
باشد،  هم  مقاله  چندین  از  بندی  جمع  یا  و  شده 
  On Page محتوای متنی اصلی ترین پایه در سئوی
است و باید همه صاحبان کسب و کار توجه ویژه 

ای به این بخش کنند.
تقسیم  بخش  سه  به  اصوال  متنی  های  محتوا 

می شوند:
- محتوا 400 تا 600 کلمه ای )مناسب برای توضیحات 

محصول(
- محتوا 600 تا 1000 کلمه ای )مناسب برای توضیحات 

خدمات(
- محتوا 1000 تا 2000 کلمه ای ) مقاالت حرفه ای(
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2- تولیــد محتــوای صوتــی: محتــوای صوتــی شــامل 
پادکســت ها می شــود کــه مخاطبــان خــاص خــود 
را دارد و زندـگـی مدرنیتــه امــروز تولیــد ایــن گونــه 
محتــوا را نیــاز دارد، مــا بــا ارائــه خدمــات اختصاصــی 
یــا  و  مشــتری  توســط  پادکســت  ضبــط  و  تولیــد 
پادکســت  یــک  آرانیــک وب  دوبلور هــای حرفــه ای 
تقدیــم  را  کار  کســب  نــوع  مناســب  و  حرفــه ای 
ــان خواهیــم کــرد. ــان ارزشــمند آن مشــتری و مخاطب

از  بخــش  ایــن  تصویــری:  محتــوای  تولیــد   -3  
محبوب تریــن و بــه روز تریــن خدماـتـی اســت کــه 
اولیــن  از  رونماـیـی  دارد  نیــاز  آن  بــه  وب  دنیــای 
ــن  ــوگل در ســال 2020 هــم حاکــی از ای ــم گ الگوریت
کــه تــا ســال 2023 بیــش از 70% اولویــت ســرچ 
ــا ویدئــو اســت، مــا تمامــی تجهیــزات اعــم  گــوگل ب
اســتودیو و تجهیــزات فیلمبــرداری را بــرای ســاخت و 

تولیــد ویدئــو فراهــم کرده ایــم.
تولیــد محتــوا ویدئوـیـی مــا بــه بخــش هــای زیــر 

میشــود: تقســیم 
ـی: مناســب معرـفـی خدمــات،  1- تیزرهــای تبلیغاـت

معرـفـی کســب و کار و یــا معرـفـی محصــول.

2- کلیپ هــای آموزشــی: مناســب تولیــد فیلم هــای 
آمــوزش مجــازی و یــا تولیــد محتــوای وباگــی.

3- موشــن گرافیــک: مناســب شــبکه های اجتماعــی 
و یــا معرفــی خدمــات کســب وکار.



یکی از اصلی ترین نیازهای کسب و کارها بهره بردن 
طراحی  است،  مناسب  گرافیک  طراحی  خدمات  از 
گرافیک عضو جدایی ناپذیر هر کسب و کار است 
اصلی صاحبان  دغدغه  تا  باعث شده  امر  و همین 
مشاغل یاشد چرا که عدم دقت در این بخش مساوی 

از است با پایین آمدن موفقیت آن کسب و کار.

خدمات طراحی گرافیک آرانیک وب شامل موارد زیر 
است و در صورت درخواست مشتری امکان چاپ و 

صحافی آن هم وجود دارد:

در  نشانه  و  آرم  لوگو،  انواع  لوگو: طراحی  - طراحی 
سبک های مختلف با توجه به نیاز مشتری

- طراحی برشور: طراحی انواع برشورهای یک لت تا 
سه لت و یا سایزهای اختصاصی و فانتزی.

انواع کاتالوگ های چاپی و  طراحی کاتالوگ: طراحی 
اینتراکتیو در سایزهای مختلف.

طراحی پوستر: طراحی پوسترهای، تبلیغاتی، اطاع 
رسانی، معرفی، خدماتی و...

به  سایت  وب  برای  بنر  انواع  طراحی  بنر:  طراحی 
صورت اسایدری، تبلیغاتی، گیف و یا چاپی.
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طراحــی ســت اداری: طراحــی انــواع ســت هــای اداری 
ــای  ــان ه ــا الم ــف و ی ــن مختل ــه  در عناوی ــد تیک چن

اختصاصــی.

طراحــی کارت ویزیــت: در ســایزهای و یــا کیفیــت 
هــای چــاپ متنــوع بــا توجــه بــه نیــاز ســازمان و 

مشــتری محتــرم.

طراحی نشریه: انواع نشریات چاپی و یا اینتراکتیو.

طراحــی کتــاب و کتابچــه: طراحــی انــواع کتــب چاپــی 
در ســایزهای مختلــف بــا صحافــی متنــوع.

طراحــی اینفوگرافیــک: طراحــی انــواع اینفوگرافیــک و 
چــارت هــای ســازمانی

طراحی انواع ID کارت

طراحی انواع کارت شناسایی

و...



شبکه های اجتماعی هم یکی دیگر از دغدغه های 
صاحبان مشاغل است چرا که معموال وقت حضور 
در این عرصه را ندارند و از طرفی حضور در این حوزه 
هم جز ملزومات کسب و کارهای امروزی است. ما 
مشتریان  به  زیر  خدمات  مشکات  این  رفع  برای 

عزیز و محترم آرانیک وب ارائه می دهیم:

- طراحی قالب های اختصاصی اینستاگرام.

- طراحی پست و محتوا 

- ادمین پیج

- طراحی انواع استوری ثابت و ویدئویی

- تبلیغات در پیج های تبلیغاتی و اینفلوئنسرها

- معماری و طراحی الگوریتم پیج

- ساخت ویدئو مخصوص شبکه های اجتماعی
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کیفیت خدمات ما تضمین موفقیت شماست...
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