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درباره آژانس دیجیتال مارکتینگ سحاب

ویژهبهآنالین،بازاریابینوینراهکارهایارائههدفبا96سالاز راخودفعالیتسحابمارکتینگدیجیتالشرکت
از شکلمتماتیم.کردشروعادزگوگلتبلیغاتومحتواتولیدسایت،سئو،سایتطراحیقالبدر درونگرابازاریابی

.می باشد(...وتبلیغاتسئو،سایت،طراحی)مارکتینگدیجیتالحوزهدر فعالوپویاجوان،متخصصین
از اعممختلفکارهایوکسبباارتباطدر متعددیپروژه هایاجرایبهموفقسحاب،شرکتفوق،هدفراستایدر 

.گردیددیگر موفقهایپروژهاجرایبرایمحرکیکهگردیدB2BهایپروژهوB2Cهایپروژه
میککمهستند،مرگحالدر وببدوندنیایدر کهکارهاییوکسببهرساندنیاریامیدبه،سحابدیجیتالآژانس

.نمایندترسیمماآژانسباراجدیدیافقونمودهاستشمامخودکار وکسبدنیایدر ایتازههوایتاکند
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نقاط قوت 
تجربه باال•
تیم متخصص•
قیمت مناسب بازار•
تضمین حسن انجام کار•
ارائه گزارش کار حرفه ای •
پشتیبانی آنالین و حضوری  •
دریافت تخفیف متناسب با پروژه•
رصد دائمی و تعیین مسیر موفقیت•
استعالم قیمت تخمینی انجام پروژه•
به روز بودن درباره آخرین ترندهای مارکتینگ•
راه اندازی کمپین های اختصاصی تبلیغات همسان، بنری و گوگل ادز•
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خدمات ما
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استراتژی سئو و مارکتینگ سئو داخلی و محتوا مشاوره سئو و مارکتینگ تحقیقات کلمات کلیدی
و کیورد تارگتینگ

سئو خارجی و لینک سازی طراحی سایت تبلیغات در گوگل
Google Adwords

تولید محتوا
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مسیر پروژه های ما
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ثبت فرم درخواست  
خدمات مارکتینگ

بررسی درخواست 
توسط تیم پشتیبانی

اعالم به مدیر فروش

تماس با مشتری

جلسه جهت آشنایی 
بیشتر با پروژه

قرار دادعقد

ارسال پروپوزال و تحلیل اولیه سایت 

شروع پروژه
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نظرات مشتریان
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73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

نظر سنجی 
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*برخی از مشتریان که افتخار همکاری با آن ها را داشتیم *
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(همراه اول)شرکت ارتباطات سیار ایران 

MCI.Ir & hamrah.academy

مقوموبشر اساسینیازهایاز یکیارتباط
ICTحوزهواستانسانیاجتماعگیریشکل

اینیازهاز بعدایندر انسانتوسعهپیشران
یکیعنوانبهاولهمراه.استامروز جهاندر 

ماموریتعرصه،اینبازیگرانبزرگتریناز 
نقشوداندمیدیجیتالرویایتحققراخود
بهاسالمیایرانروزافزونتوسعهدر راخود

.کندایفامسئوالنهوشناختهخوبی

حرفهتیمتوسط1401سالدر سایتوباین
.شدسازیبهینهوسئوسحاباسماعیلای
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االنزا
فروشگاه اینترنتی لوازم آرایشی، بهداشتی و زیبایی

Elanza.com

هکهستیمبزرگپلیسمارکتیک،(االنزا)ما
نبیاطمینان،قابلواسطه ییکمثلدرست

فروشندگانومخاطبانمانبزرگجمع
.ممی کنیعملمتنوعمحصوالتبامختلفی

هبکهداریدراامکاناینشماترتیب،اینبه
دسترسیمحصوالتاز وسیعیمجموعه ی

یاشخصهر حالعیندر وباشیدداشته
لقابوکیفیتبامحصوالتیکهمجموعه ای

داشتهماپلیسمارکتدر ارائهبرایقبول
درآمدکسبودادهارائهراآنمی تواندباشد،

.کند
دستدر 1400سالدر االنزاسایتسئو

.استبودهسحاباسماعیلمهندس
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آسرون
خرید سریع و مطمئن آهن و فوالد

Asroon.ir

وآهنبازار در امروز تا1374سالاز آسرون
چنددر ما.استفعالیتبهمشغولفوالد
هبپاآهن،آنالینفروشآغاز باگذشتهسال

آن،از هدفکهگذاشتیمجدیدیعرصه
انمشتریانمبهخدمت رسانیسرعتافزایش

.استایراننقاطاقصیدر 
اصولاز صداقتوکیفیتتضمیناعتماد،
.استکار در ماحرفه ایواخالقی

یساختمانفوالدیمقاطعخریدمطمئن ترین
.کنیدتجربهآسرونباراصنعتیو

دستدر 1399سالدر آسرونسایتسئو
.استبودهسحاباسماعیلمهندس
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مو تن رو
فروشگاه خرید لوازم آرایشی، بهداشتی و زیبایی

Mootanroo.com

ملیکایمجموعهرو،تنمواینترنتیفروشگاه
در یبهداشتوآرایشیلوازمبرندهایبهتریناز 

ماشیکایکنیاز تاآوردهفراهمراجهانسراسر 
شتیبهداوآرایشیلوازماینترنتیخریدبرایرا

.نمایدبرآورده
برایآرایشیلوازمانواعشاملمجموعه،این

وناخنبدن،لب،ابرو،چشم،صورت،آرایش
ابزارهایاز مجهز ایمجموعهکلطور به

.استآرایشی
حرفهتیمتوسط1398سالدر سایتوباین

.شدسازیبهینهوسئوسحاباسماعیلای
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تیک بان
سایت معتبر خرید بلیط هواپیما

Tikban.com

بانتیکهواپیمایبلیطفروشسامانه
وهواییمسافرتخدماتشرکتاز محصولی

امکانکهمی باشداورنگهفتجهانگردی
راماهواپیسیستمیوچارتریهایبلیطخرید
.سازدمیمیسر 

هفتمسافرتیخدماتوهواپیماییآژانس
در درخشانسابقهدههیکاز بیشبااورنگ

انواعارائهآمادهگردشگریخدماتحوزه
میر سفعالقمندانکلیهبهگردشگریخدمات

.باشد
حرفهتیمتوسط1397سالدر سایتوباین

.شدسازیبهینهوسئوسحاباسماعیلای
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...آخر حرف
تجوی رسیدن به باالترین جایگاه ها در نتایج جس. بازاریابی در اینترنت، بحث داغ این روزها در هر کسب و کاری است

. استگوگل و جذب بیشترین کاربران اینترنتی و در نهایت افزایش فروش ، هدف اصلی برای هر مدیر کسب وکاری
. لذا پیدا کردن یک تیم متخصص که در هر لحظه آرامش خاطر ایجاد کند، این روزها واجب تر از نان است

لی از کسب آژانس دیجیتال مارکتینگ سحاب این روزها با تکیه بر نیروی جوانی جوانان این مرز و بوم  توانسته توجه خی
.وکارها را به خود جلب کند

:پس اگر

دوست داری سایت داشته باشی؟

یا سایت دارید و دنبال مشتری جدید می گردی؟

دنبال افزایش ترافیک و فروش بیشتر هستی؟

.اگر ترافیک تجاری از موتورهای جست و جو به خصوص گوگل را حق خود می دانید با ما تماس بگیرید
18



...کافیست به ما اعتماد کنید

09216249294
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