
گوگل بی صبرانه منتظر شماست!
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دفتر تولید محتوادفتر فروش تهراندفتر مرکزی شیراز
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سال سابقه
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همکاری با برند هاپرسنل مجرب

+۷۰۰
پروژه  موفق

تحقیقات بازار ایران نشان میدهد امروزه یکی از بـــزرگتــرین مـــعضالت کــسب و کـــارها، عــدم هـماهنگی بین ساختار 
برندینگ و پـــیاده سازی بـــسترهای دیجیتال می باشد. از ایــن رو شــرکت آدریـن ارتــباط بــا شعار راهکارهای دیجیتال و 
با تلفیق علم بازاریابی، فــروش، تکنولوژی های روز برنامه نویسی، به خدمت گیری هنر گـرافیک و با اتــکا بـه تــجربه ۱۵ 
ســاله مدیران و بهره گیری از کـــادر فنی خالق، جـوان و تحصیل کرده، سعی بر آن دارد تا بستری حرفه ای، اختصاصی و 

منطبق با هر کسب و کار را فراهم نماید.
مــنشور ســـازمانی و اخــالق حـرفه ای مـــا ایجاب مـیکند تا انتهای مــسیر و حصول نتیجه مطلوب در کــنار کسب و کـار 

شـــما هـمچون یک شـــریک تجاری، همسو و همراه بمانیم.

درباره ما



مدیریت آسان منو ها و صفحات
به راحتی منوها و صفحات خود را بروز رسانی و تغییر دهید

هسته قدرتمند 
با پشتوانه بیش از ۶۰۰.۰۰۰ خط برنامه نویسی

طراحی زیبا، مدرن و رسپانسیو
سازگار با تمامی دیوایس ها از جمله دسکتاپ، لب تاپ، موبایل و تبلت

وب اپلیکیشن موبایل
دارای وب اپلیکیشن موبایل برای اندروید و آی او اس

Drag & Drop صحفه ساز
بدون نیاز به دانش برنامه نویسی و طراحی سایت، فقط با کشیدن و رها کردن، محتوای  وب سایت خود را بروز کنید

فرم ساز حرفه ای
قابلیت ساخت انواع فرم با فیلدهای سفارشی همچون استخدام، اخذ نمایندگی و ...

سیستم مدیریت سطوح دسترسی
قابلیت تعریف سطوح دسترسی متفاوت برای کاربران

آنالیز پیشرفته
مدیریت و دریافت گزارشات سیستمی پیشرفته با بهره گیری از موتور قدرتمند گوگل آنالیتیکس

آماده برای گوگل
سازگار و بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو از جمله گوگل

چت آنالین
ارتباط با مشتریان از طریق چت درون وب سایت، واتساپ و تلفن اینترنتی فقط با یک کلیک

یک وب سایت جهانی
قابلیت نامحدود چند زبانگی وب سایت

پشتیبانی رایگان
پشتیبانی یک ساله رایگان به صورت تلفنی وآنالین

بروزرسانی رایگان
بروزرسانی هسته به صورت کامال رایگان

مدیریت فایل
امکان ایجاد پوشه و دسته بندی فایل ها جهت مدیریت آسان آرشیو فایل ها

پست الکترونیک سازمانی
امکان ایجاد پست الکترونیک به همراه مدیریت، ارسال و دریافت ایمیل 

پشتیبان گیری منظم
پشتیبان گیری منظم تمامی دیتا های وب سایت به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه 

خبرنامه
ثبت نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و پست الکترونیکی مخاطبان خود به کمک خبرنامه 

عضویت کاربران
امکان ثبت و عضویت کاربران جهت مشاهده اطالعات و دانلود فایل های مهم امکانات 

آدرین سی ام اس



آدرین سی ام اس ساده، اما حرفه ای!
آدرین سی ام اس یک نرم افزار مدیریت وب سایت های شرکتی، تبلیغاتی، خبری و شخصی است که به مدیران وب ســایت این امکان را می دهـد تا بدون نیاز به تخصص و دانــش فنی، وب ســایت 
خــود را مــدیریت نماید. با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در آدرین سی ام اس فراهم شده، وب سایتی با قابلیت های پویا و بروز دنیا خواهید داشت که از هر کجا و در هر زمان به راحتي مي توانید 

آن را مدیریت نمایید.



جذابیت صفحات سایت شما، نخستین عاملی است که مخاطب را به خود جذب خواهد کرد. شما میتوانید با استفاده از 
را به صفحات  صفحه ساز قدرتمند آدرین سی ام اس به راحتی و بدون نیاز به کدنویسی های سخت، ظاهر دلخواه 
وبسایتتان ببخشید. صفحه ساز آدرین سی ام اس با قابلیت ویرایشگر الیو و افزونه های جانبی متعدد، نیاز بسیاری از 

صاحبان کسب و کار ها را در زمینه تغییرات وب سایت بر طرف نموده است.

عالوه بر بارگذاری فایل (با هر فرمت و پسوندی)، امکان ایجاد پوشه و دسته بندی فایل ها فراهم شده است و با دریافت 
لینک فایل، امکان نمایش یا اجازه دانلود به کاربران را خواهید داشت.

نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و پست الکترونیکی مخاطبان خود را به وسیله خبرنامه جمع آوری کنید و با اطالع 
رسانی ایمیلی و پیامکی مخاطبان خود را حفظ کنید.

صفحه ساز حرفه ای

خبرنامه

مدیریت فایل



ابزار های پرتال برای مدیریت محتوا در اختیار شما هستند تا وب سایت خود را به راحتی بروزرسانی کنید، تمامی محتوای وب 
سایت در اختیار شماست، شما میتوانید اخبار، مقاالت، صفحات و محصوالت خود را در وب سایت خود بروزرسانی نمایید.

ما در آدرین سی ام اس ابزاری را فراهم کردیم تا شما به راحتی بتوانید برای تمامی اخبار، مقاالت، صفحات و محصوالت خود 
شرایطی را فراهم آورید تا وب سایتتان را برای کسب رتبه های برتر گوگل آماده کنید. 

ارجاع دهنده،  از آمار بازدید کلی، بازدید صفحات متفاوت، موقعیت جغرافیایی،  آمار بازدیدکنندگان اطالعات دقیقی 
تکنولوژی و... را به تفکیک زمانی در اختیار شما قرار می دهد. با اتصال به سرویس گوگل آنالیتیکس عـالوه بر آمار دقیق 
بــازدیدکنندگان امکان مشاهده صـــفحاتی که مــنجر به فروش و پرداخت شده اند را به تفکیک و بر اساس ارجاع دهنده 

خواهید داشت.

مدیریت محتوای پیشرفته

بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

نالیتیکس آمار بازدیدکنندگان و اتصال به آ
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