
 

 

 

 

 دیریبگ نظر در دامنه نام انتخاب هنگام در دیدار ازین شما آنچه

 .دارد ییباال ارزش شما کار و کسب بازار در نیدام نام چند داشتن که دانند یم کاردان کار و کسب صاحبان از یاریبس

 شما کار و کسب بهبود تینها در و یتجار نام از محافظت به تواند یم واقع در متعدد یها نیدام ثبت که دیدانست یم ایآ اما

 کند؟ کمک

 تا شما، کار و کسب دیباش داشته محبوب دیخر مرکز کی در ”باب کیک کارخانه“ نام به یکار و کسب شما اگر مثال عنوان به

 دهیا حالت کی تواند یم نیا. باشد نشده باز شما کنار در درست باب کیک نام به دیجد فروشگاه کی هنوز که است خوب یزمان

 است؟ درست کند، جادیا گرید کار و کسب هر ای شما یبرا را ال

 

 اهر کی. دیدار خود نیدام نام از محافظت به ازین شما نتان،یآنال حضور از حفاظت یبرا است، ساختمان یبرا که ومالت آجر مانند

 ثبت را www.POUYASAZAN.ORG نیدام قبال شما اگر مثال عنوان به. دیکن ثبت نیدام چند شما که است نیا شما یبرا

 با را گرید یها نیدام نام نیهم تحت دیبخواه است ممکن شما دیباش داشته نیدام کی ثبت یبرا خاص یطرح ای دیباش کرده

 .دیکن ثبت. TV ای net. مانند گرید یباال سطح یها پسوند

 .دیکن ثبت زین را یگرید ینامها دیبخواه هست ممکن نیچن هم شما نیا بر عالوه

 : دیریبگ نظر در را ریز موارد خود یتجار نام از حفاظت یبرا ها، دامنه ثبت یبرا دیریبگ میتصم دیخواه یم که یزمان

 

 ندهیآ رشد یبرا یطرح •

 ورکش سرار منطقه، سطح در بعد یسالها در است ممکن شما کار و کسب اما دیکن کار به شروع یمحل صورت به است ممکن شما

 پسوند جمله از متعدد یها دامنه دیخر با دیده توسعه خود ذهن در را ها طرح و دیباش فعال. کند دایپ توسعه جهان در یحت ای

 .گرید یکشورها نیدام

 

 



 

 

 

 

 ییامال غلط کردن اصالح•

 به ای طاخ ی صفحه نکهیا یجا به را خود کاربران دیتوانیم شما شود، یم نوشته اشتباه یراحت به که دیدار نیدام نام کی شما اگر

 را آن به کینزد ینامها و را خود یتجار نام شما چگونه که است راه کی نیا. دیکن تیهدا درست ریمس به بروند بیرق تیسا

 کیتراف که دینیبب و دیکن لیتحل و هیتجز را تانurl دیتوانیم شما د،یباش داشته نیدام کی حاضر حال در شما اگر. دیده رییتغ

 نیا از یبعض که دینیبب و دیشو متعجب است ممکن شما. دیکن یبررس را خود تیسا یها الگ واقع در است بوده چگونه آن

 آنها ماش بانیرق نکهیا از قبل دیکن دیخر را ها نیدام نیا است بهتر. است بوده شما تیسا اشتباه یامال از قتیحق در اصطالحات

 .کنند یداریخر را

 

 رقبا حذف و خود نام از حفاظت•

 فظح به گر،ید متداول رییتغ هر و شما شرکت نام است، یاتیح شما تیهو و برند یبرا ریتصو و شما شرکت نام که ییجا آن از

 شابهم ثبت یبرا را بانتانیرق شانس نیچن هم شما شرکت یبرا دامنه نام کی از شیب ثبت. کرد خواهد کمک شما نیآنال شهرت

 ی دودهمح به گرانید ورود از یریجلوگ جهت دیینما کنترل وابسته یرهایمتغ ثبت با را خود یاصل نیدام نیبنابرا. کند یم کم

 .شما

 نینالآ کار و کسب یانداز راه هنگام. دیکن استفاده یفرصت هر از نکهیا و باشد یم تانییدارا از حفاظت موفق، کار و کسب دیکل

 .دیینما حفاظت موثر طور به و عاقالنه است تتانیسا وب ییدارا نیتر ارزش با که نتانیدام نام از که معناست بدان نیا


