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گروه ایران مدرن از خرداد سال 4831فعالیت خود را از خدمات میزبانی وب و هاستینگ آغاز نمود و درکنار آن
ایده های خود را با رویکردی نوین به گسترش خدمات تحت وب از جمله طراحی سایت و پورتال بر اساس آخرین
متد گرافیک و برنامه نویسی تحت وب وب سوق داد  .امروزه خدمات دیجیتال مارکتینگ از دستاوردهای این
شرکت می باشد.ایران مدرن همواره بر این امر تاکید دارد تنها خدمات با کیفیت و پشتیبانی مناسب در خور
مشتریان است و همواره سعی نموده است تا واژه مدرن سزاوار این برند در تمامی زمینه های فعالیتش در
عرصه وب باشد.
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ثبت دامنه
"دامنه" یا "دامین" چیست ؟
اولین قدم برای داشتن یک وبسایت ثبت دامنه است .دامنه در واقع آدرسی است که
کاربران در نوار آدرس مرورگر خود وارد می کنند که شامل یک نام به همراه یک پسوند
است .بطور مثال  ، www.iranmodern.comنام یک دامنه است که در آن iranmodern
یک نام و  comپسوند آن است .این دامنه در دنیای اینترنت منحصر به فرد بوده و
مالکیت حقیقی یا حقوقی دارد و برای کاربر ثبت کننده به ثبت می رسد.
پسوند های دامنه امروزه بسیار متنوع شده است  ،ولی رایج ترین آن ها com , net,
 orgو در کشور ایران نیز  irمی باشد.

ویژگی ها :
 قابلیت ثبت دامنه به مدت یکسال و یا پنج ساله می باشد.
 قابلیت ثبت دامنه تنها در صورت آزاد بودن قابلیت ثبت انجام می شود ( .بررسی قابلیت ثبت ) whois :
 قابلیت ثبت دامنه به نام شخص و یا شرکت.
 قابلیت ثبت تمام دامنه های بین المللی و ملی ( مشاهده انواع پسوند دامنه )
 قابلیت انتقال دامنه از سامانه ای دیگر به ایران مدرن.
 پنل کاربری حرفه ای برای مدیریت کامل دامنه.
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هاست
هاست ( هاستینگ ) چیست ؟
هاست یا هاستینگ همان فضای میزبانی است که بر روی سرور ایجاد می شود و بر روی آن
وب سایت طراحی شده و پایگاه داده قرارمی گیرد و همچنین ایمیل های شرکتی نیز بر روی
هاست دریافت و ارسال می گردد.
هاست به دامنه (دامین) مربوطه متصل شده و محتویات آن را به کاربران اینترنت نشان
می دهد .پلن های هاست بسته به نوع هاست ،،نوع سرور و میزان فضای هاست متفاوت
است.

ویژگی ها :
 قابلیت انتخاب فضای مورد نیاز برای بارگذاری وبسایت بر روی سرور.
 آپتایم باالی سرورها و پشتیبانی حرفه ای.
 قابلیت انتخاب سرور ایران و اروپا.
 قابلیت بکاپ گیری ماهیانه از هاست.
 امنیت باال و سرعت مناسب در بارگذاری وب سایت.
 سرور لینوکس با استفاده از آخرین نسخه  CPanelو . Directadmin
 قابلیت انتخاب از بین هاست های شخصی ،سازمانی ،اختصاصی ،مجازی ،ویژه و دانلود .
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طراحی سایت
طراحی سایت اولین گام برای آغاز بازاریابی دیجیتالی است.
امروزه و همگام با پیشرفت تکنولوژی ،و افزایش استفاده از اینترنت وبسایت ها نقش مهمی
در برندسازی و فروش ایفا می کنند .بطوریکه بازاریابی اینترنتی با طراحی یک وبسایت
کاربرپسند آغاز می گردد .هر شرکت  ،فروشگاه و یا شخصی داشتن یک وبسایت را بسیار
ضروری می داند تا عالوه بر فعالیت در محیط فیزیکی و حقیقی به فعالیت در محیطی مجازی و
اینترنتی بپردازد و بسیاری از مشتریان خود را از همین طریق بدست آورد.

ویژگی ها :
 طراحی سایت ریسپانسیو (سازگار با انواع نمایشگر کامپیوتر ،لپ تاپ ،تبلت و موبایل).
 طراحی سایت کاربرپسند و حرفه ای با امکانات فراوان.
 استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه طراحی وبسایت و پورتال.
 سازگار با انواع مرورگرهای استاندارد از جمله کروم و فایرفاکس.
 امنیت باال و سرعت مناسب در بارگزاری سایت.
 برنامه نویسی استاندارد و بهینه شده برای موتورهای جستجو.
 پیاده سازی بر روی سیستم مدیریت محتوای قدرتمند برای مدیریت ساده محتوای سایت توسط مدیرسایت.
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سئو
سئو یعنی "بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجو"
برای قرارگرفتن یک وبسایت در صفحه اول نتایج گوگل می بایست یکسری نکات در
وبسایت رعایت گردد تا وب سایت برای موتورهای جستجو از جمله موتور جستجوگر
گوگل کامال بهینه و استاندارد باشد .سئو فرآیندی رقابتی است که اگر وب سایت شما
نکاتی را رعایت نماید که رقبا از آن بی بهره باشند گوگل سایت شما را در صفحه اول و
حتی لینک اول نتایج جستجو نمایش می دهد .برعکس تبلیغات در گوگل  ،نیازی نیست
تا به گوگل مبلغی پرداخت شود و وبسایت شما به رایگان و تنها با رعایت استاندارد های
سئو به چنین جایگاهی خواهد رسید ،منتها سئو فرآیندی زمانبر و بسیار رقابتی است و
همواره رقبا نیز برای رسیدن به صفحه اول گوگل در تالش هستند.

ویژگی ها :
 ارتقا وبسایت در رنکینگ گوگل و صعود به لینک های باالتر.
 بهبود جایگاه کلمات کلیدی مرتبط در گوگل.
 بهبود رنک در سایر موتورهای جستجو مثل بینگ ،یاهو و هزاران موتور جستجوی دیگر.
 افزایش ورودی از گوگل و سایر موتورهای جستجو.
 افزایش بازدید و بهبود برندینگ و فروش.
 بهبود رنک وبسایت در الکسا.
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گرافیک
طراحی جذاب و گرافیکی المان های وب سایت.
برای داشتن یک وبسایت جذاب و کاربرپسند بایستی عناصر و المان های زیبا و جذابی را
برای یک وب سایت طراحی کرد .برخی از این عناصر شامل تصایر اسالیدشو ،بنرها ،قالب
وب سایت ،لوگوی سایت می باشند که با طراحی کارآمد و زیبای این موارد ،وب سایت زیباتر
شده و به افزایش احتمال ماندگاری کاربران در وب سایت کمک بسزایی می نماید.
ماندگاری بیشتر کاربران در سایت و جذاب بودن وب سایت در افزایش احتمال فروش
محصوالت و خدمات بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

ویژگی ها :
 طراحی لوگوی تایپوگرافی و مفهومی.
 طراحی بنرهای ثابت و تصاویر اسالیدشو.
 طراحی بنر متحرک .GIF
 طراحی قالب های اختصاصی وبسایت.
 طراحی توسط برترین و قدرتمندترین نرم افزار های گرافیکی روز دنیا.
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اپلیکیشن
اپلیکیشن  Androidو : ios
با افزایش روزافزون استفاده از تبلت و موبایل های هوشمند خصوصا در ایران و
نیاز ضروری شرکت ها و برندهای مطرح به ساخت اپلیکیشن مجزا از وبسایتشان،
شرایطی را برای کاربران فراهم می نمایند تا آن ها به راحتی از خدمات یا محصوالت
آن ها بر روی گوشی های هوشمند  ،تبلت ها و حتی ساعت های هوشمند بهره مند
شوند.
اکثر تبلیت ها و گوشی های هوشمند از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند
و کابرانی که از آیفون و آیپد های کمپانی اپل استفاده می نمایند که این شرکت از
سیستم عامل  iosبرای دستگاه های خود استفاده می نماید.

ویژگی ها :
 طراحی و ساخت اپلیکیشن های اندروید و . ios
 استفاده از قالب های متنوع و جذاب.
 حجم کم اپلیکیشن و تبادل اطالعات بصورت آنالین.
 امکان بروز رسانی و آپدیت اپلیکیشن به نسخه های جدیدتر.
 نمایش وب سایت ریسپانسیو در داخل اپ .
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تبلیغات کلیکی
تبلیغات کلیکی ( )PPCچیست ؟
تبلیغات بنری ثابت در مدت زمان مشخصی در سایت های نمایش دهنده به نمایش
در می آیند و فرقی نمی کند که بر روی این بنرها کلیکی توسط بازدیدکنندگان
سایت صورت می گیرد یا خیر و تبلیغ دهنده موظف به پرداخت هزینه ای مشخص
در مدت زمانی مشخص خواهد بود.
اما در تبلیغات کلیکی همانطوریکه از نام آن نیز پیداست ،تبلیغ دهنده تنها به ازای
هر کلیک واقعی بر روی بنرهای خود در سایت ها هزینه ای پرداخت می نماید ،که
از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه تر بوده و مهمتر از آن تبلیغات بنری بجای
یک سایت خاص در صدها سایت اینترنتی انجام می گیرد.

ویژگی ها :
 نمایش بنرهای تبلیغاتی در صدهاسایت پربازدید که دارای رنک الکسای ایران هستند.
 امکان نمایش بنرهای تبلیغاتی تنها در وبسایت های یک مجموعه خاص مثال وبسایت های خبری.
 امکان نمایش بنرها تنها برای ایرانی ها و حتی برخی از شهرهای ایران.
 امکان نمایش بنرهای تبلیغاتی در سایتهای برتر و پربازدید ایران (کمپین طالیی).
 امکان نمایش بنرهای تبلیغاتی فقط در طول روز ( نمایش ندادن بنرها در نیمه شب).
 امکان نمایش بنرهای تبلیغاتی تنها در سیستم عامل های مورد نظر مانند  :ویندوز ،لینوکس ،اندروید. ios ،
 پرداخت هزینه کمپین تبلیغاتی تنها به ازای کلیک توسط کاربر یکتا بر روی بنرهای تبلیغاتی.
 افزایش چشمگیر بازدید ،رنک الکسای سایت  ،مشتریان بالقوه و بالفعل و فروش.
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تبلیغ در گوگل
تبلیغ در گوگل چیست ؟
رساندن و نگه داشتن یک سایت به صفحه اول گوگل نسبت به کلمات کلیدی مختلف
فرآیندی است که نیازبه زمان و هزینه زیادی دارد .بهترین راه برای اینکه یک وبسایت
در زمان بسیار کوتاهی به صفحه اول گوگل صعود کند تبلیغ در گوگل است .
بدین صورت که گوگل وبسایت مربوطه را در صفحه اول نتایج جستجو قرار می دهد و
به ازای هر کلیکی که توسط کاربران اینترنت بر روی وبسایت انجام می شود مبلغی را
دریافت می نماید و تا زمانی که کمپین موردنظر شارژ داشته باشد وبسایت در صفحه
اول گوگل خواهد ماند.

ویژگی ها :
 آمدن وبسایت به صفحه اول گوگل در مدت یک روز.
 ماندن سایت در صفحه اول گوگل تا زمان اتمام شارژ کمپین.
 گزارش کلیک کاربران بر روی وبسایت موردنظر توسط کلمات کلیدی مربوطه در نتایج جستجو.


امکان نمایش بنرهای تبلیغاتی فقط در طول روز ( نمایش ندادن بنرها در نیمه شب).

 امکان نمایش بنرهای تبلیغاتی تنها در کشور مورد نظر مثال ایران.
 پرداخت هزینه کمپین تنها به ازای کلیک توسط کاربر یکتا بر روی وبسایت.
 افزایش بازدید از وبسایت و رنک الکسای سایت  ،مشتریان و همچنین فروش بیشتر.
 قابلیت انتخاب بینهایت کلمه کلیدی موردنظر برای نمایش در صفحه اول گوگل.
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گواهینامه امنیتی SSL
گواهینامه  SSLچیست ؟
 SLLمخفف  Secure Sockets Layerبوده که یک پروتکل پیشرفته امنیتی است
برای کد نگاری ارتباط بین کاربر و سرور سایت استفاده می شود که امنیت کاربران
را افزایش می دهد.
اکثر وبسایت های بین المللی و وب سایت های مهم ایرانی و وبسایت های بانکی
دارای این گواهینامه هستند.

حالت نمایش به چه صورتی خواهد بود ؟
پس از نصب این گواهینامه امنیتی بر روی هاست وب سایت مورد نظر بصورت زیر
خواهد شد :
 آدرس وبسایت بجای  httpبا  httpsشروع خواهد شد.
 در نوار مرورگر  httpsبه رنک سبز در خواهد آمد.
 قفل سبز رنگی کنار وبسایت وجود خواهد داشت.
 در کنار قفل سبز رنگ عبارت  Secureو به رنگ سبز نمایش داده می شود.

گواهینامه  SSLچه کاربردی دارد ؟
 امنیت اطالعات کاربران را در وبسایت افزایش می دهد.
 امنیت وبسایت را افزایش می دهد.
 گوگل به وبسایت های دارای گواهینامه  SSLرنک بهتری در نتایج جستجو می دهد.
 کاربران در سایت احساس امنیت و آرامش می کنند.
 سایت دارای نماد اعتماد  2ستاره خواهد شد.
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شبکه های اجتماعی
اینستاگرام مارکتینگ :
اینستاگرام امروزه به یکی از محبوبترین و پربازدیدترین شبکه های اجتماعی  ،خصوصا در
ایران تبدیل شده است .و زمینه ای را برای نمایش محصوالت و خدمات برندهای معتبر فراهم
آورده است.
در این خصوص ما بهترین روش برای افزایش طبیعی فالوور ،الیک ،کامنت و پیام خصوصی در
دایرکت را که بصورت واقعی و باخواست خود کاربران اینستاگرام انجام می گیرد را کشف کرده
ایم که به نمایش محصوالت و خدمات برندها کمک بسزایی می نماید.

ویژگی ها :
 افزایش چشمگیر فالوور واقعی و ایرانی که به میل خودشان پیج موردنظر را دنبال میکنند.
 افزایش چشمگیر الیک و کامنت بر روی تصاویر که کاربران به میل خودشان اینکار را انجام میدهند.
 افزایش پیام های خصوصی در دایرکت بصورت طبیعی و با خواست خود کاربران.
 ساخت صفحه  Business Profileدر اینستاگرام.
 افزایش کلیک بر روی لینک سایت  ،تلفن تماس و ایمیل موجود در پروفایل.
 افزایش بازدید از تصاویر و ویدئوها و اشتراک مطالب پیج توسط کاربران اینستاگرام.
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تبلیغات در تلگرام :
پیام رسان تلگرام امروزه به عنوان رایج ترین و پرکاربردترین پیام رسان ها در میان
ایرانیان تبدیل شده است .عالوه بر این کانال های تلگرام نیز مخاطبین فراوانی دارد
و تبلیغات در کانال های پربازدید و تقریبا مرتبط با حوزه فعالیت تبلیغ دهنده باعث
افزایش جذب مخاطبین هدفمند شده و درنتیجه باعث تعامل این مخاطبین با تبلیغ
دهنده خواهد شد.

ربات تلگرام :
همچنین ربات های تلگرام از امکانات جالبی برخوردارند و می توان با ایجاد یک ربات و تعریف کردن دستورات و پاسخ
هایی که شامل فایل متنی ،صئتی ،تصویر ،ویدئو و فایل های رایجی از جمله  PDFهستند .بطورمثال میتوانید منوی کاتالوگ
ایجاد کنید که شامل چندین نوع کاتالوگ محصوالت بصورت  PDFباشد و هنگامی که کاربران بر روی هر یک از کاتالوگ ها
کلیک کنند ربات بصورت اتوماتیک کاتالوگ موردنظر را در پاسخ به دستور کاربر در تلگرام برایش ارسال می نماید.

ویژگی ها :
 افزایش اعضای کانال تلگرام تبلیغ دهنده بصورت کامال طبیعی.
 افزایش بازدید پست های کانال.
 افزایش اشتراک پست های کانال توسط اعضای کانال.
 افزایش کلیک بر روی وبسایت  ،افزایش تماس و طبیعتا افزایش فروش.
 ساخت ربات تلگرام برای تعامل  21ساعته با کاربران تلگرام.
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پشتیبانی
همیشه در کنار شما خواهیم بود.
پشتیانی و بروز رسانی وب سایت ها ازجمله مهمترین فعالیت ها پس از طراحی سایت
است .وب سایت بر حسب نوع آن بایستی از طرف مدیر سایت به روز و از لحاظ محتوا و
امکانات آپدیت شود .معموال هر چه آپدیت و بروزرسانی های سایت بیشتر و سریعتر
باشد سایت پویاتر خواهد بود و کاربران و جذب سایت خواهند شد و موتورهای جستجو
نیز آن سات را در صدر نتایج جستجو قرار می دهد.در حقیقت وبسایت همانند مغازه
ای است که اگر به آن رسیدگی کنیم و هر چند وقت یکبار تحولی حتی کوچک در آن
ایجاد کنیم باعث جذب کاربر بیشتری می شود و عکس این مطلب نیز صادق است که
وبسایت هایی که به کندی و یا اصال بروزرسانی نمی شوند مخاطبان قبلی خود را نیز به
تدریج از دست خواهند داد و موتورهای جستجو نیز به آنها رنک خوبی نخواهد داد.
عالوه بر آن بکاپ گیری و حفط امنیت یک وب سایت نیز بسیار حیاتی و ضروری می باشد که بایستی به آن توجه ویژه شود.

ویژگی ها :
 تغییرات محتوایی سایت.
 بکاپ گیری منظم و ماهیانه از سایت.
 رفع خطا ها و ایرادات احتمالی وب سایت.
 افزودن امکانات استاندارد به وب سایت
 افزایش بازدید و بهبود رنک در گوگل.
 امکان اضافه کردن زبان اضافی به سایت.
 رفع خطای امنیتی شناسایی شده توسط گوگل.
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: برخی از نمونه کارها
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