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 کشور و مجوز نشر دیجیتال بر خط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 

 
7، واحد 4، سعادت آباد، سرو غربی، کوچه آریا، پالک هرانتآدرس :   

88328882 - 88320082 - 88328022تلفن تهران :   

 دارکوب طراحی سایت ، سئو و هاست فاکتورپیش 

 
 ------| شماره :  --/--/--:  تاریخ

 

 روز در هفته 7 هساعت 42پشتیبانی آنالین 
 

 --------------------- : خریدار

 
 :طراحی وب سایت

 

 

لاير *** میلیون دهلاير معادل  0333333003جمع مبلغ:  ***   

در آدرس نحوه انجام پروژه های سئو  توضیحات .مبلغ یک میلیون تومان در ابتدای هر ماه دریافت می گردد -
seo.html-do-we-how-https://sitedar.com/blog/646  

پرداخت وجه << در منوی باالی صفحه  /:joomir.comhttp/بالوی پور در سایت  احمدشماره حساب ها به نام  -
 می باشد.  شماره حساب ها

 شامل لیست بک لینک های ایجاد شده نیست(در انتهای ماه گزارش کار برای کارفرما ارسال می گردد. )گزارش  -
تولید و درج محتوا در وب سایت الزم است توسط کارفرما حداقل هفته ای یکبار انجام گرد. نحوه نوشتن مقاله:  -

article.html-seo-https://sitedar.com/blog/67  
 اکتور انجام می گردد:در قالب همین پیش فخدماتی جانبی که 

 عیب یابی سئو وب سایت -

 و رفع عیوب سئو وب سایت مورد نیاز از بابت سئو نجام تغییراتا -

 ارائه مشاوره رایگان در زمینه نحوه صحیح بازاریابی اینترنتی و تولید محتوا برای وب سایت -

انجام بهینه سازی الزم در وب سایت برای گرفتن بهترین نتیجه در موتور جستجو)نیاز به اطالعات هاست وب  -

 سایت می باشد(

 بکه های اجتماعی و نحوه اصولی فعالیت در آنارائه مشاوره رایگان در زمینه فعال سازی ش -

 ست نمودن گوگل وب مستر تولز و بررسی صحت وب سایت و وضعیت خطاهای وب سایت -

 اعالم سایت های مرتبط، مناسب و پر بازدید برای انجام تبلیغات به کارفرما -

 

 10000000  سایتوب ماه بک لینک سازی برای  یک .1
 ریال

 میلیون ریال ده

https://sitedar.com/blog/646-how-we-do-seo.html
http://joomir.com/
https://sitedar.com/blog/67-seo-article.html

