
 

 

 !دیببر باال را تتانیسا اعتبار

 

 یطراح از بعد افراد از یلیخ بخشد؟ یم اعتبار شما تیسا به ییپارامترها ای یزیچ چه که دیا کرده دقت موضوع نیا به حاال تا

 راعتبا شانیبرا خودکار بصورت تشانیسا وب که منتظرند و ندارند آن با یکار چیه و کرده رها خود حال به را آن خود تیسا وب

 !ببخشد

  

 سوال؟ کی حال

 آن در مطالب پیگیری و کردن دنبال عموما و بوده آسان آن در گذار و گشت که رسانی اطالع تیسا وب یطراح یک با مقایسه در

 کنید؟ می بازدید دوباره تیسا وب یطراح کدام از کنید؟ می اعتماد تیسا وب یطراح کدام به شما ، باشد می بخش لذت

  

 :سوال جواب

 یطراح کنندگان بازدید اعتماد میزان همان به باشد تر موفق بازدیدکنندگان با ارتباط برقراری در شما تیسا وب یطراح هرچه

 .بود خواهد بیشتر شما به تیسا وب



 

 

  

 !دینکن فراموش را نکته چند

 را ماش ینترنتیا کار و کسب از یبخش تواند یم دامنه نیا. دیریبگ بهره قدرتمند و مناسب یها دامنه از خود تیسا یبرا .1

 مراجعه نمائید. sirenwebdesign.ir تیسا وب به دامنه ثبت یبرا. کند فراهم

 .info@sirenwebdesign.ir: مانند. باشد تان تیوبسا دامنه از افتهی لیتشک شما یکیالکترون پست آدرس .2

 تیپس آدرس کار، ساعت ، تلفن شماره: مانند دیده قرار را خود با یارتباط اطالعات هیکل خود تیسا ما با ارتباط بخش در .3

 .خود شخصی الکترونیک پست آدرس و شرکت الکترونیک پست آدرس ، شرکت

 .قراردهید خود تیسا وب یطراح روی را ارتباط برقراری لینکهای .4

 دارای شما تیسا وب ستیبا یم نمود نیآنال دیخر آن از توان یم که است شده یطراح یا گونه به شما تیسا اگر .5

 .شوند آگاه زمینه این در کامال شما مشتریان و باشد اطمینانی قابل خرید سیستم

 .دینمائ یرسان بروز بار 1 هفته چند مدت در را خود تیسا اطالعات و مطالب .6

 .نمائید فراهم خود تیسا وب یطراح در را شخصی تماس امکان .7

 .کنید پرهیز صفحات تعداد و مطالب بودن گریخته و جسته از .8

 .نمائید انتخاب کنندگانتان بازدید سلیقه  براساس را خود یطراح یمبنا .9

 .شوند دانلود  بسرعت باید شما تیسا وب یطراح صفحات .11

 .بدهند نظر شیها بخش و شما تیسا مورد در بتوانند کنندگان دیبازد تا دیکن فراهم را امکان نیا خود تیسا در .11

 .دیکن اطالعات تبادل گرید یها تیسا وب با دیکن یسع .12

 باشد انتانیمشتر یبرا تیسا وب نیا اگر یحت دینکن فراموش را تیسا وب از یبانیپشت .13

 


