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طراحی سایت کالج نوین

کالج نوین از سال  3131شروع به کار کرد .رفته رفته عالیق خود را به سمت طراحی سایت  ،سئو سایت نشان داد و در
بین مخاطبان خود بیشتر در پی مشاوره کسب و کار بود .مشاوره کسب و کار نیز توسط تیم خبره که خود دانش آموختگان
رشته های کارآفرینی  ،مدیریت تکنولوژی و مدیریت کسب و کار بودند شکل گرفت .هر چه بیشتر رو به جلو حرکت
کرد توانست مخاطبان بیشتری را جذب کند .روند تا جایی ادامه پیدا کرد که امروزه مقاالت بسیار زیادی را در زمینه
طراحی سایت و سئو سایت در قسمت وب الگ کالج نوین منتشر کرد و مخاطبان ما می توانند برای کسب و کار خود به
صورت رایگان استفاده کنند .ما در کالج نوین می خواهیم کسب و کارتان پیشرفت کند و طراحی سایت و خدمات ما
پشتیبان شما در این امر باشد .امیدواریم شایسته این جایگاه در ذهن مشتریان خود باشیم.

مدیریت کالج نوین

فهرست

 درباره ما
 مراحل انجام پروژه
 زبان های برنامه نویسی و تکنولوژی
 نقاط قوت
 نکات وب سایت های کالج نوین
 مشتریان

درباره کالج نوین
یک تیم با ایده های فراوان که می تواند کسب و کار شما را پررونق کند .تیم کالج نوین یک تیم مدیریتی است
که دانش آموختگان رشته مدیریت را دارا می باشد .این اهم از دانشجویان دکتری مدیریت و ارشد مدیریت می
باشند که در سطح آکادمیک نیز تحصیالت عالی دارند .تحصیالت عالی کمک شایانی به کسب و کارها می کند
چرا که بیشتر اعضای تیم در رشته های کارآفرینی و مدیریت کسب و کار تحصیل کرده اند .ما مدعی هستیم که
بیشترین تالشمان در حیطه مشاوره کسب و کارهاست و در کنار آن هر آنچه الزم است برای یک کسب و کار را
برایتان تداعی کنیم .این خدمات می تواند شامل طراحی سایت و انواع آن و همچنین سئو .
تمام تالش تیم کالج نوین به منظور حفظ و ارزش گذاری رتبه کسب و کار شما و فروش محصوالت و خدمات
شماست .پس ما می توانیم به عنوان یک پشتیبان قوی در کنار شما باشیم و تیم شما را هدایت کنیم .ما نمی
خواهیم شما یک سایت را طراحی کنید و به جایگاه دلخواه خود نرسید برعکس توقع داریم تمامی ذهنیت شما را
جامع عمل بپوشانیم و سعی کنیم اهداف استراتژیک شما را نیز مرحله مرحله اجرا کنیم .ما در این مراحل همراه
شما هستیم:
 .1صفر تا صد طراحی سایت
 .2سئو سایت و بهینه سازی داخلی و خارجی
 .3ایجاد جلسات مشاوره کسب و کار

