
تابان شهر



طراحی سایت در تابان شهر به صورت یک فرایند تخصصی 

وجود طراحی های متعدد در پذیرد، و حرفه ای  انجام  می 

بازگوی تجربیات کاری تیم تابان کاری، حوزه های مختلف 

طراحی برای برخورداری از اطالعات بیشتر درباره . استشهر 

.تماس باشیدسایت و نحوه ثبت سفارش با ما در 

یدطراحی سایت خود را به ما بسپار
هرحرفه ای ترین طراحی سایت با تابان ش



های طراحی سایت حوزه

حوزه فروشگاهی

سایت فروشگاهی

سایت پوشاک سایت چندفروشگاهی

سایت مشابه دیجیکاال

حوزه خدماتی

سایت خدماتیسایت باربری

سایت خبریسایت رستوران

حوزه امالک

سایت مشاور امالک سایت امالک

حوزه پزشکی

سایت پزشکی

سایت نوبت دهی

سایت کلینیک

یسایت روانشناس

حوزه گردشگری

سایت گردشگری

سایت هتل

سایت رزرو

سایت هواپیمایی

(بانکی)حوزه تجاری 

یسایت بانکسایت تجاری

بازاریابیسایت یسایت صراف



آموزشی

حقوقی

نیازمندی

خبری

نمایشی

سایت آموزش مجازیسایت آموزشی

سایت آزمون آنالینسایت دانشگاهی

سایت وکالسایت حقوقی

سایت شخصیسایت معرفی

سایت آگهیسایت نیازمندی

سایت مشابه دیوار

سایت خبرگزاریسایت پایگاه خبری

سایت شخصیسایت وبالگی

سایت مشابه فیلیموسایت مشابه نماوا

سایت موسیقی

شخصی

رزومه شخصیسایت رزومه

معرفی



لیست قیمت های طراحی سایت شرکتی
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هرنمونه کارهای تابان ش
.تهنریساین بخش نمونه کار نیست، اثر 

کینگز فالور
جووانی مارکت

Sells



نداشتراهبهترینرونق،پرکارکسبیکیادامهیاوشروعبرای

ازاناطمینبرایوردپرسییاواختصاصیسایتطراحی.استسایت

نابجاایهتراشیهزینهبرایتانیاوهستیددرستیمسیردرآیااینکه

ستمادرشهرتابانسایتطراحیفنیکارشناسانباشد،نخواهد

واصولیپروژهیکاینجوانبتمامیازرایگانطوربهتاباشید

.کنیددریافتمشاورهموفق،

همه چیز با یک طراحی حرفه ای شروع می شود
!دکنیپول و زمان تان را در بهترین حالت هزینه 



مندپنل مدیریت قدرت

امتیازات ما برای مشتریانمان

گانپشتیبانی شش ماهه رای

بهسایتتحویلوپروژهپایانازپس
ازماهششمدتبهسایتصاحب
بهرایگانپشتیبانیشدهطراحیسایت
.آیدمیعمل

امنیتازشوندمیطراحیکههاییسایت
ازخیالآسودگیوهستندبرخوردارباالیی
ینتضممشتریانمانبرایراسایتامنیت

.کنیممی

آخرینبراساسشهرتاباندرسایتطراحی
ومیشودانجامگوگلهایالگوریتموهاآپدیت
لگوگجدیداصولطبقصفحاتسازیبهینه

.میگیردصورت

انهدیه یک ساله هاست رایگ

طراحیهایپروژهتمامیبهشهرتابان
رایگانهاستسالیکمدتبهسایت
یکازپسهاستاین.دهدمیهدیه
.داردنیزشدنتمدیدقابلیتسال

تامنیت باالی سای

امنیتازشوندمیطراحیکههاییسایت
نیتامازخیالآسودگیوهستندبرخوردارباالیی
.مکنیمیتضمینمشتریانمانبرایراسایت

پکیجیک،شماسایتطراحیاتمامازپس
اشمبهپنلمدیریتآموزشخصوصدرآموزشی

وامکاناتلحاظازسایتمدیریت،شودمیارائه
.باشندمیآلایدهبسیارکاربری

طراحی بر اساس اصول سئو

امنیت باالی سایت



شهرافتخارات تابان
شماحاصل اعتماد



حس خوب شما
انرژی بخش روز های سخت

ینعدرباانگیزهوجوانتیمیک
بزرگیکمککهباتجربهحال
امبهاستارتاپاندازیراهبرای
!عالیچیهمه.کردن

مهندس حاتمی
مدیرعامل استارتاپ آسانسورچی

ومیکنهکارسختتیماین
گذشتازبعدبلده،چیزهمه
سختنتیجهماماه،شش

.دیدیمراتیماینکوشی

میالد مرادی
تمالک اپلیکیشن، استاد ک

سالدوازبیشترتقریبا
هرشتابانشرکتباکههست

مدتاینتو.میکنیمکار
ازخوبیخیلیبازخوردزمان

.گرفتیمسایت

امیر نسیمی
مدیر شرکت کهربادر



آشنایی با انواع خدمات مربوط به طراحی سایت
هر کدام طراحی سایت فقط شامل یک مرحله ی تنها نیست و چندین مراحل را شامل می شود که تابان شهر خدمات گوناگونی را برای

.عرضه می کند و برای طی کردن مسیر پیشرفت کسب و کار در کنار ساختاراصلی سایت الزم هستند

بههاحرکتومواردتمامیساختمان،طراحیکهمانندکارابتدایدر
تسایواردکاربرکهزمانیمثالبرای.شودمیطراحیوایرفریمصورت

...وداردساختاریچهمنو.استروبهروهاییالمانچهباشودمی
.شوندمیطراحیراهینقشههمانندکاربرهایراهبردتمامی

ایندرهستید،خاصهایویژگیوامکاناتباسایتینیازمنداگر
ایندر.شودمیانجامشمابرایاختصاصیسایتطراحیصورت
ستتونویسیکدمراحلانجامباشهرتابانهاینویسبرنامهصورت

انجامونهاییآزمونازپسوکنندمیطراحیراسایتمختلفهای
.رسدمیپایانبهآننویسیبرنامهبخشکارفرمااصالحات

یسنوبرنامهتیمتااستنیازسایتیصفحههایالمانطراحیبرای
هاطراحصورتایندر.کنندبرگزاررافنیایجلسهگرافیکطراحتیمبا

طراحیبراینویسبرنامهودهندمیارائهراخودuiهایطراحی
طراحیگفتتوانمیدرواقع.رودمیجلوآنطبقصفحهاندفرانت
UI/UXوندشمیانجامدیگرهمکناردرکاربریرابطوکاربریتجربهیاو

.هستندهممکملو

برایرایگانپشتیبانیماه6مدتبهشودمیدادهتحویلسایتکهزمانیاز
ومدناپایینوهاستبهمربوطمشکالتپشتیبانیایندر.داردوجودسایت
وتصویرآپلودمشکالتمطالب،بارگذارییاوشدنلوددرمشکلسایت،
لپنباکارچگونگییدربارهشماسواالتبههمچنین.شودمیحلویدیو

.شودمیدادهپاسخآمدهوجودبهایراداتوسایتمدیریتی

هینه سایت های تحویل داده شده همگی سئو پذیر هستند و امکان ب
همچنین سایت . سازی سایت توسط تیم های سئو وجود دارد

امل ابتدایی تحویل داده شده سئو تکنیکال آن به طور کامل که ش
.ودانجام می ش.. بررسی سرعت سایت، بهنیه سازی کدهای سایت و 

وردپرس زده می شوند که طراحی نیمه cmsیکسری از سایت ها توسط 
وسعه اختصاصی محسوب می شود و شاید برای برخی امکانات قابلیت ت

ود نداشته باشد اما هزینه ی کمتری دارد و سریع تر تحویل داده می ش
.نندولی نیاز بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط را برطرف می ک
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THANK YOU !


