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سایتوبسئوخدمات جامع 

ز برای سایت خود نیاسئوهر آنچه کسب و کارها در جهت عملیات 
:تامین می کنیممسترزسئودارند را در 

سایتوبافزایش سرعت ❖

های موجود در سایتاروربر طرف نمودن ❖

سایت و تحقیق کلمات کلیدی هدفوبافزایش ترافیک ❖

گوگلسایت در صفحه نخست وبافزایش رتبه ❖

تحلیل رقبا و سایت مشتریان❖

هاالگوریتمبهینه سازی مطابق با جدیدترین تکنیک ها و ❖

سایتوبتولید محتوای اصولی برای ❖

ها و محصوالتپیجلندینگبهینه سازی صفحات، ❖

روبوتو فایل مپبهینه سازی تصاویر، آدرس ها ، سایت ❖

مشتریانارائه گزارشات ماهانه ، فصلی و ساالنه به ❖
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سایتوبخدمات جامع طراحی 

:اشاره خواهیم کرد موارد طراحی سایت در ادامه به برخی از 

سایت ها وبUI/UXطراحی ❖

ریسپانسیوطراحی واکنش گرا و موبایل ❖

(ثبت سفارش –سوشال–چت آنالین )های ارتباطی ماژولپیاده سازی ❖

طراحی صفحات معرفی خدمات و محصوالت❖

...پروژه ها و کاتالوگ و –گالری ویدئو –نمونه کارها –گالری تصاویر ❖

... (آلمانی و –انگلیسی –عربی –ترکی ) چندزبانهسایت های وبطراحی ❖

سایت با سطوح دسترسی مجزا وبمدیریت پنلکنترل ❖

سایت به درگاه های فروش داخلی و خارجیوبامکان اتصال ❖

های همکاری در فروشسیتمامکان اتصال به ❖

(CRM–ایمیل –پیامک) سرویس ها وبسایت به وبامکان اتصال ❖

امکان ثبت نام کاربران و تهیه اطالعات برای باشگاه مشتریان❖

(PWA) سایت های پیش رونده وبطراحی ❖

و دامنه معتبر برای کسب و کارهاهاستتامین ❖
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مارکتینگدیجیتال خدمات جامع 

:اشاره خواهیم کرد تخدمادر ادامه به برخی از 

گوگلنخستصفحهدرتبلیغات❖

تامین رپورتاژ آگهی در رسانه های پر مخاطب❖

RETARGETINGهوشمند در رسانه های پر مخاطب برای بنریتبلیغات❖

با تیم تخصصی و حرفه ایموشناستاپو تیزروگرافیکموشنطراحی❖

برندبرایپردازیشخصیتوبرندهویت،سازمانیرنگطراحی❖

جهت جذب مجدد مشتریان وفادارنوتیفیکیشنارسال پیام های پوش ❖

BPMSمدیریت فرآیند کسب و کار افزارنرمسازیپیاده❖

SERPازفروشافزایشخصوصدرفروشهایرسانهباهمکاری❖

اپلیکیشناختصاصی برای کسب و کار و افزایش دانلود اپلیکیشنطراحی ❖

... (ویوتیوب–لینکدین–تلگرام–اینستاگرام) های اجتماعی رسانهدرفعالیت❖

مطرح در خصوص معرفی کسب و کاربالگرهایو اینفلوئنسرهماهنگی با ❖

یتجاراهدافپیشبردخصوصدرمارکتینگدیجیتالجامعهایمشاورهارائه❖
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بهین تک گسترمارکتینگدیجیتال های پکیجمعرفی 

برنزیپکیج
وبسازیبهینهبستررویکردپایهپکیجهمانندنیزپکیجاین

کلماتسریرقابتکهتفاوتاینباباشدمیداراراسایت
ارائهدماتختعدادوبودهبیشترپایهپکیجبهنسبتآنکلیدی

هکنحویبهاستبیشترنیزهاکاروکسبمدلایندرشده
هاکاروکسبمدلاینسایتوبسازیبهینهمبحثبرعالوه
بیخوبهنیزاجتماعیهایشبکهرسانهیکدرتادارندتمایل
.شونددیده

کهاستمناسبهاییمجموعهبرایکارهاوکسبمدلاین
.اشندبکشوردربرتربرندپنججزوخودصنعتدردارندتمایل

پایهپکیج
رویکردربیشتکهاستمناسبکارهاییوکسببرایپکیجاین
ودخکاروکسبمدلبامناسبسایتطراحیوسایتوبسئو

یکتکنازاستفادهباکههستنداینصدددرهمچنینودارند
.هنددافزایشراخودمشتریانومخاطبمارکتینگکانتنتهای

کهاستمناسبهاییمجموعهبرایکارهاوکسبمدلاین
.دباشنکشوردربرتربرنددهجزوخودصنعتدردارندتمایل
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بهین تک گسترمارکتینگهای دیجیتال پکیجمعرفی 

طالییپکیج
ینادرواستمناسبرقابتیکارهایوکسببرایپکیجاین

کلیکیهایتبلیغاتبخشاینقرهپکیجخدماتبرعالوهپکیج
واقعمالکاعتباردارایرقباازمخاطبینجذبجهتدرگوگل

وصخصدربیشترهایفعالیتبرعالوهپکیجایندر.شودمی
ربمبنیسازمانیبرونوسازیدروننظممجموعهسازیبرند
ردماندگاریهمچنینوکاروکسبفرآیندمدیریتافزارنرم

توسطتمجیدوتعریفومخاطبپرهایرسانهدرمخاطبذهن
.شدخواهدلحاظاجراییبرنامهدربالگرواینفلوئنسرافراد

کهاستمناسبهاییمجموعهبرایکارهاوکسبمدلاین
.اشندبکشوردربرتربرندپنججزوخودصنعتدردارندتمایل

نقره ایپکیج
دماتخمعرفیاصلیمحوریتبرنزیپکیجهمانندپکیجایندر
وخدماتتعدادکهتفاوتاینبااستمجموعهمحصوالتو

فهدکلیدیکلماتسریدررقابتوبودهبیشترمحصوالت
خواهدتربیشبرنزیپکیجبهنسبتکارهاوکسبمدلاینبرای
وبکسمدلایندرسایتوبسازیبهینهپروسهبرعالوه.بود
یهعنوانبهاجتماعیهایشبکهدرکردنسازیبرندهاکار

.شودمیگرفتهنظردرنیزکاروکسبتخصصیمرجع

کهاستمناسبهاییمجموعهبرایکارهاوکسبمدلاین
.اشندبکشوردربرتربرندپنججزوخودصنعتدردارندتمایل
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بهین تک گسترمارکتینگهای دیجیتال پکیجمعرفی 

الماسیپکیج
توانمیراباشداجراقابلپالتینیپکیجمدلدرکهراآنچههر
وانندتمیهامجموعهکهتفاوتاینباکردمشاهدهپکیجایندر

هایتبلیغاتحجموباشندکشورمطرحبرندهایتاپجزوحتی
پکیجهبنسبتپکیجایندرمحصوالتوخدماتمعرفیوبصری

.بودخواهدهمراهبرابریدوافزایشباقبل

کهاستمناسبهاییمجموعهبرایکارهاوکسبمدلاین
.باشندکشوردربرتربرند3جزوخودصنعتدردارندتمایل

پالتینیپکیج
درارنددتمایلکهاستمناسبکارهاییوکسببرایپکیجاین

مطرحبرند3جزووگرفتهپیشیرقبابهنسبتخودصنعت
ازیشتریبگسترهپکیجاینطالییپکیجبهتوجهباوباشند

برعالوهپکیجایندردهدمیپوششرامحصوالتوخدمات
توسعهوطراحیمارکتینگدیجیتالجامعخدماتارائه

بلیغاتتوگیردمیقرارکاربرنامهدرنیزاختصاصیاپلیکیشن
ریگیچشمصورتبهپکیجایندرنیزسایتیوببرونهای

.کندمیپیداافزایش

کهاستمناسبهاییمجموعهبرایکارهاوکسبمدلاین
.باشندکشوردربرتربرند3جزوخودصنعتدردارندتمایل
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DIGITAL MARKETING PACKAGES PRICE

الماسی پالتینی طالیی نقره ای برنزی پایه موضوعات

سایتوبطراحی 

هدف600 هدف300 هدف100 هدف50 هدف20 هدف10 و بهینه سازی سایتسئو

ADSگوگلتبلیغات 

رپورتاژ آگهی

تبلیغات همسان هوشمند

6 4 3 2 گرافیک در سالموشن

5 3 2 1 موشناستاپ/ سازی تیزر

رنگ سازمانی و هویت برند

شخصیت پردازی

BPMSنرم افزار جامع 
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DIGITAL MARKETING PACKAGES PRICE

الماسی پالتینی طالیی نقره ای برنزی پایه موضوعات

نوتیفیکیشنپوش 

همکاری با رسانه های فروش

محتوا600 محتوا300 محتوا200 محتوا100 محتوا60 محتوا30 تولید محتوای متنی در سال

رسانه5 رسانه3 رسانه2 رسانه1 رسانه1 مارکتینگمدیا سوشال

انتشار در رسانه های ویدئویی

مشهوربالگرهایهمکاری با 

APPو تبلیغ اپلیکیشنطراحی 

مارکتینگمشاوره دیجیتال 

ماه24 ماه24 ماه18 ماه18 ماه12 ماه12 مدت زمان اجرا

600.000.000 400.000.000 250.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000 (تومان)هزینه اجرا در ماه 
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انتخاب کنیم؟بهین تک گستر را چرا 

د؟را به مشتریان می دهتضامینیبهین تک گستر چه 

به صورت مکررمارکتینگمشاوره جامع دیجیتال ❖

جامع فروش و جذب مشتریان با متدهای روز دنیاراهکاریارائه ❖

ارائه گزارشات عملکردی به صورت ماهانه و فصلی به کارفرما❖

ارائه تضمین در اجرا خدمات❖

داخل مجموعهفنی خود در انجام کلیه خدمات ❖

فی مابین در جهت آسوده خاطر بودن مشتریانقرادادعقد ❖

سایتوبارائه راهکارهای هدفمند در جهت رشد و توسعه ❖

ارائه مشاوره های رایگان در جهت پیشبرد پروژه های در دست اجرا❖

درکنونتا2007سالازراخوداجراییفعالیتگسترتکبهین
ودخسالهچندیندانشبااستتوانستهواستنمودهآغازایران
بهکشورازخارجدرچهوایراندرچهرامتعددیکارهایوکسب
.برساندوبفضایدرتوسعهرشد

نیازمامیتخودهمکارانوپرسنلدانشبرتکیهباگسترتکبهین
درونمارکتینگدیجیتالهایتیمداشتنبهراهامجموعههای

دیجیتالمناسبهایپکیجارائهباونمودهطرفبرسازمانی
ترینجدیدبرتکیهباایحرفهصورتبهراخودخدماتمارکتینگ

.داردمیعرضهکشوردرمارکتینگیهایمتد

FROM 2007 UNTIL NOW
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سایتسئوبرخی از مشتریان فعال در حال اجرا خدمات 

SOULEIRAN.COM

سوله دست دوم

خرید سوله دست دوم

فروش سوله دست دوم

دیگرکوئری1000و 

RAYANANDISHE.IR

کالینتتین

کالینتزیرو

مینی کیس

دیگرکوئری1000و 

ZEMGROUP.COM

سقفی لوکسهالوژن

چراغ سقفی لوکس

الکچریکلید پریز 

دیگرکوئری1000و 

ANBAREOMOMI.COM

کانتینراجاره 

اجاره انبار

کانتینرخرید 

دیگرکوئری1000و 

11



سایتسئوبرخی از مشتریان فعال در حال اجرا خدمات 

PAYESHSABT.COM

ثبت شرکت در کرج

ثبت برند در کرج

ثبت تغییرات شرکت در کرج

دیگرکوئری10000و 

BISABT.IR

ثبت شرکت در کرج

ثبت برند در کرج

ثبت تغییرات شرکت در کرج

دیگرکوئری10000و 

ELIYA.IR

ثبت شرکت در کرج

ثبت برند در کرج

ثبت تغییرات شرکت در کرج

دیگرکوئری10000و 

IRANADFAIR.IR

تقویم نمایشگاه

نمایشگاه تهران

نمایشگاه

دیگرکوئری10000و 
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سایتسئوبرخی از مشتریان فعال در حال اجرا خدمات 

ARASFOOLAD.COM

گرمکارفوالد 

سردکارفوالد 

vcn200فوالد 

دیگرکوئری1000و 

BAYASS.COM

پخش عمده سیگار

ویپپخش عمده 

پخش عمده پیپ

دیگرکوئری1000و 

IRAN-TAHATOR.COM

تهاترسایت 

خودروتهاتر

کاالتهاتر

دیگرکوئری1000و 

TIRGAN-EPC.COM

غرفه نمایشگاه

غرفه های نمایشگاهی

غرفه های نمایشگاه

دیگرکوئری1000و 
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سایتسئوبرخی از مشتریان فعال در حال اجرا خدمات 

LPSGROUP.CO

سونیتاپتعمیرات لپ 

ایسوستاپتعمیرات لپ 

دلتاپتعمیرات لپ 

دیگرکوئری1000و 

DAMATAJHIZ.COM

کولر گازی

اسپلیتخرید 

چیلرخرید 

دیگرکوئری10000و 

NINIPLUS.COM

تقویم بارداری

روانشناسی نوزاد

راهنمای بارداری

دیگرکوئری10000و 

RAJA.IR

قطار

بلیط قطار

خرید بلیط قطار

دیگرکوئری1000و 
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سایتسئوبرخی از مشتریان فعال در حال اجرا خدمات 

EVERBRIGHTTR.CO

Buy Agricultural gypsum

Agricultural gypsum 

Agricultural gypsum uae

دیگرکوئری1000و 

ERGONBAND.COM

Ergonomic band

Ergonomic watch band

Ergonomic apple band

دیگرکوئری1000و 

DSAUDITSERVICES.COM

Ds audit services

Ds audit in Australia

Ds audit services in Sydney 

دیگرکوئری1000و 

EN.SEOMASTERS.IR

SEO price in Iraq

SEO price in turkey

SEO price in Sweden

دیگرکوئری1000و 
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سایتسئوبرخی از مشتریان فعال در حال اجرا خدمات 

EVERBRIGHTTR.CO

زمان یادگیری زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان

معلم خصوصی زبان انگلیسی

دیگرکوئری10000و 

BLOOGISTA.IR

بالگرپیجتبلیغ در 

بالگریتبلیغ 

برای تبلیغبالگربهترین 

دیگرکوئری10000و 

KAVIANGAS.IR / COM

مونوکسیدنیتروژن

گاز متان

آرسینگاز 

دیگرکوئری10000و 

PAYADECORATION.IR

طراحی دکوراسیون مغازه

طراحی دکور مغازه

ویترین مغازه کوچک

دیگرکوئری10000و 
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WEBSITE PORTFOLIO

9

سایتوبآدرس  نام مجموعه سایتوبآدرس  نام مجموعه
Zemgroup.com زم گروپ Sooleiran.com سوله ایران

Democrm.ir دمو سی آر ام Bankesuleiran.com بانک سوله ایران

Ir-repair.com ایز ایران Eliya.ir ثبت شرکت ایلیا

Abolghasemi.org نقاشی ابوالقاسمی Araxsabt.com ثبت شرکت آراکس

Iranadfair.com سایت جامع نمایشگاه Payeshsabt.com ثبت شرکت پایش

Businessfair.ir فروشگاه جامع نمایشگاه Bisabt.ir ثبت شرکت بی ثبت

Behintechgostar.net بهین تک گستر Rothencar.com آب صنعت رتن کار

Dandoonshop.com دندون شاپ Rothencar.net رتن کار

Payatechgroup.com پایاتک گروپ Dr-yas.com دکتر یاس

Arazdownload.com آرازدانلود Flickphotoart.com آتلیه تخصصی بارداری

Donyayeclick.com دنیای کلیک Arasfoolad.com فوالد ارس

Payadecoration.ir پایا دکوریشن Fuladferdos.com فوالد فردوس

Yabban.com یابان Seomasters.ir سئو مسترز

Blommer.ir آب معدنی بلومر Mrseo.ir مستر سئو



WEBSITE PORTFOLIO

9

سایتوبآدرس  نام مجموعه سایتوبآدرس  نام مجموعه
Javaherinegin.com جواهری نگین Anbareomomi.com شرکت آرتا بازرگان

Armitaelectronic.com آرمیتا الکترونیک melony-cosmetics.com شرکت آلمانی ملونی کازمتیکس

Iranupvc.co ایران یو پی وی سی Jarooapp.com اپلیکیشن مدیریت پسماند جارو

Crmvtiger.ir سی آر ام ویتایگر Bayass.com بایاس

Tiktaakgraphic.ir تیک تاک گرافیک Agrgroup.club AGRتولیدی میزهای تشریفاتی 

Alborzinduction.com کوره القایی البرز 100co.ir کو100

Aryansteelgroup.com آرین استیل گروپ Chaptin.com تبلیغاتی چاپتینشرکت

Iran-tahator.com ایران تهاتر Artaconex.ir شرکت آرتا کانکس

Drkeyhan.com دکتر کیهان قدیمی Mobincantin.com مبین کانتین

Sabtbazar.com ثبت بازار Samanesabt.com سامانه ثبت

Tahavip.ir طاها وی آی پی HAMLOBAR.COM شرکت باربری حمل و بار

Artaexport.ir آرتا اکسپورت IRANEXCO.COM شرکت حمل بین الملل ایرانکس

Rayanandishe.ir رایان اندیشه مایا C-TALK.IR زبان سیتاکموسسه

Behintechco.ir بهین تک کو Artaconex.ir امالک چیتگر
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بهین تک گسترمارکتینگمشاوره دیجیتال تحت همکاری و برندهایبرخی از 



بهین تک گستر
ارائه کننده راهکارهای خالقانه فروش

INFO@BEHINTECHGOSTAR.IR

HTTPS://WWW.BEHINTECHGOSTAR.IR

9واحد –5طبقه –برج رحمان –بعد از خیابان گلستان و شریفی –میدان سپاه –خیابان شهید بهشتی –کرج : آدرس 

09374660060: پیام رسان های ارتباطی 02634212450–02128427437: شماره های تماس شرکت 


