
گروه طراحی سایت کارا

درمورد مشرتیانتان بنویسید و نه درمورد خودتان، آنها را تبدیل به اسطوره کنید

طراحی ســایت | ســئو ســایت | تولید محتوا
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طراحی گرافیک و برنامه نویسی سایت

سئو سایت  و حضور در صفحه اول گوگل تهیه و تولید محتوا
ESSAY  WR IT ING

GOOGLE ANALYTICS

GOOGLE WEBMASTER

HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, PHP
خدمات کارا
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.W3C طراحی سایت با رعایت استانداردهای گوگل و -

- بهینه ســازی ســایت با رعایت اســتانداردها و قواعد ســئو زیر نظر متخصص و کارشــناس 

گــوگل و انتقــال ســایت بــر روی کلیــد واژه ها ی منتخب به صفحه اول جســتجو.

- ترجمــه، مقالــه نویســی و گــردآوری مطالــب جالــب و خواندنــِی مرتبــط بــا 

موضــوع کســب و کار بــرای وب ســایت و شــبکه هــای اجتامعــی.

ــازی از  ــردازی و صحنه س ــا نورپ ــراه ب ــه هم ــی خالقان ــی و تبلیغات ــی صنعت - عکاس

ــات. محصــوالت و خدم

امــروزه بــه دلیــل رشــد اینرتنــت که ســبب افزایش رسعت و دسرتســی آســانرت به کاالهــا و خدمات 

شــده اســت، شــاهد رقابتــی تنگاتنــگ در متامــی کســب و کارهــا هســتیم. بــه ســادگی میتــوان 

پیــش بینــی کــرد کــه در مــدت زمانــی نــه چنــدان دور، ســود کســب و کارهایــی کــه از امــروز دور 

اندیشــانه بــه فکــر آینــده نباشــند بــه طــرز غیــر قابــل تصــوری بــه حداقــل خواهد رســید.

ــا ایــن جریــان، راه انــدازی ســایتی کارآمــد اســت  موثرتریــن روش بــرای همــراه شــدن ب

کــه بــا بهــره گیــری از دانــش ســئو، بــه مثابــه بیلــوردی بســیار پــر بــازده و در عیــن حــال 

کــم هزینــه در گــوگل، وجــوه متایــز محصــوالت و خدماتتــان را هرچــه قدرمتندتــر در پــر 

مخاطــب تریــن ســایت جهــان )گــوگل( فریــاد بزنــد.

نحوه انجام کارها

توانایی های ما



Since 2012
 بیش از پنج ســال ســابقه در امور طراحی ســایت، سئو،

تولیــد محتــوا و بازاریابی اینرتنتی



بــر روی صفحه مورد نظــر کلیک کنید

طراحی سایت
+ نمونه کار

تولید محتوا )مقاله 
نویسی و عکاسی(
+ نمونه کار

سئو سایت
+ نمونه کار
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طراحی UX و UI حرفه ای با رعایت اصول مارکتینگ پلن و کدنویسی استاندارد و حرفه ای متناسب با استانداردها و قوانین 

W3C که معیار و شاخصی جهانی برای اصول کدنویسی وب سایت می باشد.

فرآیند طراحی سایت اختصاصی

1- مطالعه و بررسی عملکرد رقبای داخلی و جهانی

2- طراحی UX و امکانات کاربر پسند و حرفه ای

3- ارسال UX طراحی شده مبنظور دریافت نظرات کارفرما

4- طراحی گرافیک )UI( حرفه ای و تاثیرگذار و تایید نهایی

5- کد نویسی )HTML, JavaScript, PHP ،CSS3( بر اساس 

استاندارد W3C و کامال ریسپانسیو

6- داینامیک و پویا منودن سایت

7- آموزش کامل پشتیبانی سایت و کاربری فریم ورک

فرآیند طراحی سایت با قالب آماده ی حرفه ای

 1-مطالعه و بررسی عملکرد رقبای داخلی و جهانی

2- طراحی UX، کاربر پسند و حرفه ای

3- ارسال UX و امکانات سایت مبنظور دریافت نظرات 

کارفرما

4- انتخاب قالب حرفه ای، پرمیوم و ریسپانسیو جهت 

UX پشتیبانی از ایده ی

5- طراحی سایت و شخصی سازی قالب

6- ارتقاء امنیت و رسعت سایت

7- آموزش کار با فریم ورک وردپرس
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طراحی سایت به روش کارا



Website Design Projects

goingiran.com

Travel Guide Website
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پروژه طراحی سایت گویینگ ایران

http://goingiran.com
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appvice.ir

04

Technology News website
پروژه طراحی سایت خبرنامه تکنولوزی اپوایس

http://appvice.ir


Website Design Projects
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imenpa.com

Footwear Company
پروژه طراحی سایت گروه تولیدی ایمن پا

http://imenpa.com
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adadmedia.ir

Adad Advertising Agency
پروژه طراحی سایت آژانس تبلیغاتی ادد

http://adadmedia.ir


Website Design Projects
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schutz.gmbh,de

Oral Care Company
پروژه طراحی سایت شوتز کشور آلمان

http://schutz.gmbh.de
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didgahprint.ir

Advertising & Printing

08

پروژه طراحی سایت چاپخانه دیدگاه

http://didgahprint.ir


GOOGLE ADWORDS

GOOGLE

GOOGLE RANKING

SEARCH ENGINE 
OPTIMISATION

ka
ra

w
e

b
si

te
.i

r

سئو سایت
گوگل وب مستر نالیتیکز آ ــوگل  گ
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اخیرا با باال رفنت درک ربات گوگل از زبان پارسی، سایتهای بسیاری از نتایج جستجو حذف شده اند، سایتهای معترب و یا نوپایی 

که گوگل متوجه ترفندهای غیر استاندارد آنها شده و بطور کل از نتایج جستجو حذفشان کرده است؛

و این یعنی از بین رفنت اعتبار و درآمد هر چند ناچیز گذشته.

به دلیل جریمه های گوگل، عدم رشوع فعالیت سئو به مراتب بهرت از انجام غیر استاندارد آن است

سئو کلی سایت برای آماده سازی بسرت پایدار و مناسب 

    الزم بــه ذکــر اســت ســایت هایــی کــه توســط تیــم طراحــی وب 

ــا”  ــازی “کده ــه س ــه بهین ــازی ب ــد نی ــده ان ــی ش ــایت کارا طراح س

ــد و کامــال اســتاندارد مــی باشــند ندارن

    بررسی و بهینه سازی کدها و رسعت سایت با ابزارهای گوگل

     آنالیز و یافنت مشکالت سایت و رفع تک تک آنها در گوگل

     بررسی و بهینه سازی مطالب گذشته

     بهینه سازی ساختار سایت با مبانی حرفه ای گوگل

     اصالح برچسبها، تایتل ها، دسته بندی ها، تگهای H و غیره

ــرب و  ــای مخ ــردن لینکه ــن ب ــئو )Off-Page( و از بی ــی س      بررس

ســاخت لینــک هــای درســت و اســتاندارد

سئو با مترکز بر کلیدواژه های مهم

    تیــم طراحــی ســایت کارا بــا در اختیــار داشــنت متخصصــان و دوره 

دیــدگان ســئو حرفــه ای و اصولــی، ســایت را چه از جهت منتقل شــدن 

بــه صفحــه اول گــوگل و چــه از لحــاظ مانــدگاری و حــذف نشــدن از 

نتایــج جســتجو، بــا اتــکا بــه روشــهای اســتاندارد، ضامنــت مــی منایــد.

     آنالیز حرفه ای بر روی کلیدواژه های مربوط به تجارت

     بررسی عملکرد سایت رقبا و تخمین میزان رقابتی بودن کلامت

     تولید محتوای اصولی و کاربردی برای وب سایت

     بررسی چگالی کلامت و موارد غیر استاندارد از دید گوگل

     گزارش عملکرد از روند پیرشفت به دست آمده و بازدیدها

      افزایش رتبه متامی صفحات با کلیدواژه های مختلف
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appvice.ir

وب سایت اپوایس با بیش از 800 کلیدواژه در صفحه اول گوگل
ــایت  ــی س ــازی اصول ــه س ــتاندارد و بهین ــئوی اس ــد س ــن برآین مهمتری
ارزش یافتــن کلیــه صفحــات وبســایت اســت و هــدف در ســئوی اصولــی 

ارتقــای تمامــی صفحــات و اعتبــار کلــی ســایت مــی باشــد.

خبرنامه تکنولوژی اپوایسمدت زمان انجام پروژه: یک سال

11

پروژه سئو خبرنامه تکنولوژی اپوایس

http://appvice.ir
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APPVICE SEO PROJECT
Technology News website

تولید اطالعات و ارزش 
افزوده مانند ستاره دار 
نمودن پستها، نمایش 

اطالعات بیشتر و تکمیلی 
پست و صفحه اصلی 

سایت و همچنین نمایش 
دسته بندی ها و صفحات 

سایت بصورت ویژه در 
نتایج جستجوی گوگل   

12
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trovachess.ir

وب سایت تروا در کلمات “آموزشگاه شطرنج” و “آگادمی 
شطرنج” در صفحه اول جستجوی گوگل می باشد.

پــروژه ی فشــرده ســه ماهــه ســئو کلــی ســایت بــه همــراه تمرکــز بــر 
دو کلیــدواژه اصلــی و تولیــد محتــوا انجــام شــده و ادامــه همــکاری بــه 

صــورت مشــاوره ســئو و مشــاوره تولیــد محتــوا میباشــد.

آموزشگاه شطرنج تروا مدت زمان انجام پروژه: سه ماه

13

پروژه سئو آموزشگاه شطرنج تروا

http://trovachess.ir/
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TROVA CHESS SEO PROJECT
Chess Academy

پروژه ای در فرصت 
زمانی محدود با هدف 

رساندن وب سایت تروا 
در دو کلیدواژه “آموزشگاه 

شطرنج” و “آکادمی 
شطرنج” به صفحه اول 

گوگل با صرف حداقل 
زمان  ممکن برای حصول 

باالترین نتیجه

14



Website Design Projects

clinic-day.com

وب سایت کلینیک دی در کلیدواژه های “کاشت مو” و ”کاشت 
موی طبیعی” به همراه صدها کلیدواژه دیگر در صفحه اول گوگل
تولید محتوا و بهینه سازی کلی سایت به همراه تمرکز بر کلیدواژه های 

توافق شده که این پروژه ظرف مدت شش ماه به نتیجه رسید.

کلینیک کاشت مو دی مدت زمان انجام پروژه: پنج ماه

15

پروژه سئو کلینیک کاشت مو دی

http://clinic-day.com/
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DAY CLINIC SEO PROJECT
Cosmetic Day Clinic

تالیف، ترجمه و توسعه 
محتوا و سئو سایت و 

بهینه سازی رتبه کلمات 
کاشت مو و کاشت موی 

طبیعی به همراه راه اندازی 
و مدیریت شبکه های 
اجتماعی کلینیک  دی

16
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تولید محتوا
بنر تبلیغاتیمقاله نویسی

پوستر آنالین ترجمه گردآوری

نورپردازی

صحنه آرایی
عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

متنی ی  ا محتــو لیــد  فیکیتو ا گر ی  ا ــو محت
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تیم تولید محتوای کارا این خدمات را با باالترین کیفیت و در مقرون به رصفه ترین بسته ها برای شام آماده منوده تا تجارت 

شام را از معضل محتوای تکراری و خسته کننده رهایی بخشد و بازدیدکنندگان اتفاقی را به مخاطبان دامئی سایت شام بدل کند.

تولید محتوای حرفه ای )مقاله نویسی و عکاسی صنعتی و تبلیغاتی(

مقاله نویسی در قالب ترجمه، تالیف و گردآوری

     الزم بــه ذکــر اســت تیــم نویســندگان و مرتجامن وب ســایت کارا 

مســلط بــه تکنیک هــا و اصــول روز ســئو می باشــند و بنابرایــن در 

متامــی مقــاالت، نــکات حرفــه ای ســئو و بازاریابــی آنالیــن رعایــت 

ــد. خواهد ش

     ترجمه مقاالت تخصصی و عمومی

ــوژی،  ــه ی تکنول ــاوت در زمین ــاالت متف ــگارش مق ــف و ن       تالی

ــر تخصصــی  آمــوزش عمومــی و محصــوالت غی

     تحقیــق و تالیــف بــر پایــه ی اســتخراج منابــع معتــرب و ارائــه 

آنهــا در قالــب یــک مقالــه جامــع و کامــل

     گردآوری و تلفیق و بازسازی منت

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی

   عکاســی و نورپــردازی از محصــوالت و خدمــات بــه گونــه ای انجام 

خواهــد شــد کــه بازتابــی از وجــوه متایــز و برتــری محصــوالت شــام 

از طریــق ایــن رســانه تصویــری قدرمتنــد در ســایت و شــبکه هــای 

اجتامعــی انتقــال یابــد.

    بررســی موقعیــت و لوکیشــن عکاســی و بررســی تجهیــزات حرفــه 

ای مــورد نیــاز

    عکاسی از محصوالت با نوین ترین شیوه های زیبایی شناسی

ــوالت  ــی از محص ــرای عکاس ــه ب ــی صحن ــور و طراح ــاخت دک     س

ــد عکســهای هــری، پوســرتی و جــذاب مبنظــور تولی

     ویرایش و ادیت حرفه ای تصاویر با متودهای نوین و به روز
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بیش ار 1200  مقاله ترجمه شده و تالیفی
اســتخراج، تولیــد و ترجمــه بیــش از 1200 مقالــه تخصصــی و 
بــه روز در زمینــه تکنولــوژی، معرفــی اپلیکیشــن، گجــت های 
جدیــد ، معرفــی تبلیغــات خالقانــه و پوشــش خــربی رویدادهــا 
ــد  ــراه تولی ــه هم ــان ب ــاوری رسارس جه ــای فن ــات دنی و اتفاق

تصاویــر گرافیکــی و ویدئــو بــرای  پســتها و مقــاالت.

متامــی مقــاالت، اخبــار، ترفندهــا و عکســها 
و تصاویــر ایــن رســانه خــری در تیــم تولید 
محتــوای وب ســایت کارا ترجمــه، تولیــد و 
ویراســتاری شــده انــد و مــا مفتخریــم کــه 
در عــرض یــک ســال بیــش از 1200 مقالــه 
را بــا باالتریــن کیفیــت بــرای ایــن خرنامــه 
تالیــف و ترجمــه منــوده ایــم و اپوایــس 
امــروز بــه رســانه ای قدرمتنــد و معتــر در 

عرصــه تکنولــوژی بــدل شــده اســت.

appvice.ir

خبرنامه تکنولوژی اپوایس

Content Projects
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Technology News website
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مقاله نویسی و تولید محتوای خبرنامه اپوایس
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Jamshidi Silk Carpet
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پروژه عکاسی فرش ابریشم جمشیدی



karawebsite.ir

22



Website Design Projects

www.eliyanco.com
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Eliyan Co.
پروژه عکاسی تجهیزات قلیان الیان



karawebsite.ir

Kara Website 2015
Photography Progrct

ELIYAN Co.
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Green Stevia Co.
پروژه عکاسی شیرین کننده طبیعی استویا
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STEVIA PHOTOGRAPHY PROJECT
Green Stevia Co.



Website Design Projects

27

پروژه عکاسی رستوران النیا
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LANYA PHOTOGRAPHY PROJECT
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پروژه عکاسی رهروان تجارت کیش
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پروژه عکاسی آوندفر محصول ایروکس
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راحت تر شدن کارها را آرزو نکن، آرزو کن بهرتین باشی
جیم رون

Web Design    SEO    Providing Content
88 24 74 04   0912 322 53 77

http://karawebsite.ir
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