
!!صفر تا صد وب سایت خودتون رو به ما بسپارید 

www.novinadmin.com

طراحی ، مدیریت ، سئو و بهینه سازی وب سایت



درباره
نوین ادمین



نوین ادمین چطوری میتونه به شما کمک کنه؟

تسایطراحیازفراترکارهاوکسبنیازکهرسیدیمنتیجهاینبهما
رونیازهاشونهمهکهمیخوانمرتبطخدماتازکاملیپکیجاونها.هست
باطمرتبکارهایهمهتخصصیبصورتکهباشهیکیعمال.کنهبرطرف

:مثلخدماتی.بدهانجامبراشونروسایتشون

هارتقاء پروژمدیریت پروژهبرآورد هزینهمشاوره



خدمات
نوین ادمین



ما دقیقًا چه خدماتی ارائه می کنیم ؟

طراحی سایت

تولید محتوا

دیجیتال مارکتینگ

سئو سایت

بهینه سازی سایت

مدیریت سایت



راه اندازی و طراحی 
انواع وب سایت

دپارتمان طراحی سایت

ویژگی های یک سایت خوب

کیفیت

رسپانسیوامنیت باال

پشتیبانی



مدیریت سایت و تولید 
محتوا

خیالتون از بابت سایت راحت باشه

ی مدیریت وب سایت یک کار تخصص
هر کاری رو باید به . هست 

!!متخصصش واگذار کرد

تولید محتوای اختصاصی  
بکاپ گیری از اطالعات سایت
بروزرسانی سیستم و افزونه ها

مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی
مانیتورینگ و رفع مشکالت جاری سایت

دپارتمان مدیریت سایت



بهینه سازی و سئوی وب 
سایت های وردپرس

در صدر نتایج گوگل باشید

هوای موتورهای جستجو رو باید 
خیلی داشته باشید 0
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دپارتمان سئو و بهینه سازی



دپارتمان آموزش

برگزاری دوره های آموزش 
وردپرس

تمایل دارید خودتون مدیریت وب 
سایتتون رو انجام بدید ؟

2012 2013 2014 2015 2016

راه اندازی سایت با وردپرس

مدیریت وبسایت وردپرسی

سئو و بهینه سازی سایت



ارزش های
نوین ادمین



ا ما دوست قابل اعتماد شم
هستیم 

سعی می کنیم دانش و 
تخصصمون بروز باشه

:مهمهارزش هایی که برامون 

کیفیت رو فدای هیچ چیز نمی 
!کنیم حتی درآمد 

پشتیبانی و در دسترس بودن به 
معنای واقعی

صداقت و شفافیت

مطمئن . مهمترین چیزی که بهش اعتقاد داریم صداقت و شفافیت در کار هست 
باشید این مورد رو در مشاوره های رایگان ما به وضوح خواهید دید



برخی از مشتریان
نوین ادمین



همکاری بصورت پروژه ای

تولید کننده انواع نرم افزارهای حسابداری

انشرکت ارقام گستر

طراحی سایت
بهینه سازی و سئو سایت

افزایش امنیت سایت
سال1سابقه همکاری کمتر از 

www.argham-gostaran.ir



همکاری بصورت پروژه ای و تایمی

تولید کننده انواع پمپ های هیدرولیک

شرکت هیدروکنترل هنری

طراحی و مدیریت وب سایت
تبلیغات گوگل

بهینه سازی و سئو سایت
سال1سابقه همکاری بیش از 

www.hydrocontrolhonari.com



همکاری بصورت پروژه ای

نمایندگی مجاز تعمیرات پکیج در اصفهان

جاصفهان پکی

طراحی و مدیریت وب سایت
بهینه سازی و سئو سایت
سال2سابقه همکاری بیش از 

www.esfahan-package.ir



همکاری بصورت پروژه ای و تایمی

بان اولین ارائه دهنده اخبار هنری سینمای ایران به چند ز
بین المللی

ارت نیوز پرس

طراحی و مدیریت وب سایت
بهینه سازی و سئو سایت

سال1سابقه همکاری کمتر از 

www.artnewspress.ir



همکاری بصورت پروژه ای و تایمی

ارائه دهنده خدمات آموزشی در حوزه فروش و 
بازاریابی بیمه های عمر

(یتاجرباش)بیمه ویگور 

طراحی و مدیریت وب سایت
مشاوره کسب و کار

بهینه سازی و سئو سایت
سال2سابقه همکاری بیش از 

www.bimevigor.com



همکاری بصورت پروژه ای و تایمی

ملوتوس شرق ارائه دهنده خدمات متنوع اینستاگرا

لوتوس شرق

طراحی وب سایت
مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی

بهینه سازی و سئو سایت
سال3سابقه همکاری بیش از 

www.lotusshargh.com



همکاری بصورت تایمی 

ی محصوالت تخصصی و مهندسفروشگاه تخصصی 

مهندس یار

راه اندازی سایت
یمدیریت سایت و تولید محتوای بازنویس

سئو و بهینه سازی سایت
1389فعالیت از سال 

www.mohandesyar.com



همکاری بصورت تایمی 

آموزش ساخت وسائل مختلف با ابزارآالت ساده

دست ابزار

راه اندازی سایت
مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی

تولید محتوای ترجمه ای
1395فعالیت از سال 

www.dastabzar.com



فروشگاه هشتم ایران

www.Hashtomiran.com

بازار تجهیزات پزشکی ایران

www.Gmed.ir

طراحی سایت سورینت

www.Sorinet.ir

سابقه همکاری با



اداره کل تبلیغات اسالمی همدان

www.steh.ir

ویکی سرا

www.wikisara.com

استدیو نماد

www.studionamad.com

سابقه همکاری با



ارتباط با
نوین ادمین



سوالی دارید
با ما در ارتباط باشید 

info@novinadmin.com
www.novinadmin.com

38474562-051
09156482887

ار بین عارف و پرست-آباد حاشیه بلوار احمد 
5واحد -طبقه اول -26پالک 


