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سوابق اجرایی بخش طراحی سایت:

طراحی پرتال شرکت ارز شآفرین اطلس (زیر مجموعه بانک ملت )

شرکت ارز شآفرین اطلس (زیر مجموعه بانک ملت ) که یک بســـــــتر فروشگاهی است که  ضمن ارای هي خدمات متمایز و نظا میافته، امکان داد و ستد 

اینترنتی انواع محصـوالت و فرآورد ههاي صنعتی و معدنی، کشـاورزي و دامی، فلزات گرا نبها و سایر محصـوالت تولیدي و وارداتی به قیمت کشــف شده در 

نتیج هي تقابل عرضه و تقاضا را، در قالب قراردادها و ابزارهاي نوین مالی و به صورت قانو نمند و شفاف براي متقاضیان خرید و فروشندگان کاال میســــر و با 

اطال عرسانی برخط در خصوص وضعیت بازار، موجبات تضمین منافع طرفین معامله و افزایش حقوق مالکان هي صاحبان سهام شرکت را فراهم می کند.

ین مگا سایت با زبان برنامه نویسی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و همچنین از  JSنیز استفاده شده است .

WWW.ARZESHAFARINATLAS.COM



طراحی وب سایت مناقصات بانک اقتصادنوین (سهامی خاص)

طراحی وب سایت مربوط به مناقصات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصـادنوین(سهامی خاص) که در راستاي اجراي سیاست مدیریت محترم بانک اقتصـاد 

نوین مبنی بر بـــرون سپاري فعالیت هاي غیر تخصـصـی، تشـکیل و بـا شخصـیت شـرکت درشـــرف تاسیس عمال از تاریخ 10/10/1384فعالیت خود را در 

زمینه ارائه خدمات ، ساخت و ساز شعب و تجهیز آنـها براي بانـک اقـتصـــاد نوین آغاز نموده است. این سایت با زبان برنامه نویســـی  PHPو فرم ورك 

الراول طراحی شده  و همچنین از  JSنیز استفاده شده است .

WWW.SLEN.IR



شرکت داروسازي ومکمل هاي غذایی کارن

شرکت داروسازي ومکمل هاي غذایی کارن یک سایت معرفی  و فروشگاهی است که به پرتال بسـیار هوشمند و قوي وصل میباشد و  در زمینه توزیع انواع 

مکمل ها غذایی فعالیت دارند.  برخی از امکانات موجود در این سایت :- امکان جستجو پیشرفته و فیلترینگ - امکان اشتراك گذاري محصوالت - انجمن 

و خبرنامه- بررسی میزان بازدید - پشــتیبانی آنالیناین شرکت با ارائه محصـــوالتی از قبیل محصـــوالت داینامکس,محصـــوالت تندرستی,مکمل پی ان 

سی,مکمل داینامکس,مکمل ,pncخرید کربوهیدرات,گلدن وي,پودر هیالژن,پودر هیالژن. توانســــته است ، جایگاه ویژه اي در بین تولیدکنندگان و عرضه 

کنندگان انواع مکمل هاي ورزشی در جامعه ورزشکاران براي خود کسب کند. این وب سایت داراي پرتال باشگاه مشـتریان با امکاناتی نظیر ثبت نام و ورود 

کاربر، پیگیري سفارشات و محصوالت خریداري شده، ثبت کد قرعه کشی ، مشاهده نتایج قرعه کشی و ...

این مگا سایت با زبان برنامه نویسی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و همچنین از  JSنیز استفاده شده است .

WWW.KARENPHARMA.COM



طراحی سایت فروشگاهی کرم جی (البورن)

برند البورن به عنوان یکی از برند هاي پیشـرو و دانش بنیان در صنعت آرایشــی بهداشتی از سال 1394 با شعار � الهام گرفته از طبیعت � آغاز به کار نموده 

است. محصوالت این برند نامی بر اساس آخرین استاندارد ها و گواهینامه هاي داخلی و بین المللی معتبر در البراتواري فوق حرفه اي و با استفاده از مرغوب 

ترین مواد اولیه تولید و به بازار عرضه می شود. با حمایت شما عزیزان و تالش بی وقفه مدیران مجموعه البورن، برند آرایشــی بهداشتی البورن در میان برند 

هاي معتبر بین المللی قرار گرفته است. بی شک موفقیت هاي روز افزون این برند پویا و محبوب مرهون سـیاسـت هاي آگاهانه مدیران آن مجموعه بوده 

است که در هیچ دوره اي کیفیت و مشتري مداري را قربانی منافع اقتصادي نکرده اند.

 طراحی سایت فروشگاهی کرم جی (البورن) که فروشگاه لوازم آرایشی بهداشتی میباشد و  با زب ان برنامه نویسی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  است 

.

WWW.LABOREN.CO



طراحی سایت فروشگاهی خرید باکس

مجموعه خرید باکس یک سایت فروشگاه آنالین تحت نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صـمت(صـنعت معدن و تجارت)  داراي نماد اعتماد 

الکترونیکی میباشد. طراحی وب سـایت فروشـگاه اینترنتی خرید باکس که در حوزه فروش شـال و کاله روسـري و کاله و کیف فعالیت دارد . این فروشـگاه با  

زبان برنامه نویسی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و همچنین از  JSنیز استفاده شده است .

امکانات فروشگاه   : پرفروشترینها،دسته بندي محصوالت،قیمت ویژه،جدیدترین ها،اتصـال به چندین درگاه پرداخت،پنل کاربري و پنل ادمین با امکانات 

متنوع

KHARIDBOX.COM



طراحی سایت خانه استانبول

طراحی وب سایت و  CRMشرکت خانه استانبول که در زمینه فروش امالك و مســتغالت فعالیت دارد .  این وب سایت عالوه برا ظاهر زیبا و راحت امکان 

جســـــــتجوي امالك را براي بازدید کننده گان  مهیا میکند . همچنین کارشناسان فروش با امکانات ورود به پرتال امکان ارسال یک یا چند ملک خاص را در 

سیسـتم دارند . این سیسـتم به صورت اتوماتیک در قالبی زیبا همراه با تصـاویري که  لوگودار میشــوند ارسال خواهند شد  . این پرتال امکانات متنوعی از 

قبیل معرفی ملک به همکار دیگر - محاسبات حقوق و پورسانت - پیگیري مشــتري - جداسازي مشــتریهاي موفق و غیر موفق - بررسی میزان موفقیت 

کارشناسان و امکان ثبت نام آژانس همکار و امکان ثبت فروش ملک را دارد . این پرتال  با  زبان برنامه نویســــی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و 

همچنین از  JSنیز استفاده شده است .

WWW.KHANEISTANBUL.COM.TR



طراحی سایت کارخانجات چینی مروارید

شـرکت کارخانجات چینی بهداشـتی مروارید از سـال 1368 فعالیت خود را با نام تجاري مروارید با ظرفیت 3000 تن در سـال در شـهر یزد شـروع نمود و طی 

سالهاي بعد با بکارگیري نیروهاي با تجربه و متخصص، توسعه منابع انسانی ماهر، دستیابی به دانش فنی روز، بکارگیري تکنولوژي هاي پیشرفته، استفاده از 

مواد اولیه مرغوب و سیستم هاي به روز مدیریتی و کنترل جامع کیفیت  ،TQMشناسایی ارزش هاي مورد انتظار مشتریان، توجه بر حفظ محیط زیسـت و در 

نظر گرفتن کاهش مصـرف آب در طراحی محصـوالت خود، موفق گردید با تولید و عرضه محصـوالت متمایز از نظر طراحی، کیفیت و عملکرد، توانسـته است 

بازارهاي خود را در عرصه ملی و بین المللی توسعه داده و در این راستا ظرفیت تولید ساالنه خود را طی سه دهه از 3،000 تن به 19.000 تن افزایش دهد.

سایت شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مروارید که با موضوع معرفی محصــوالت این شرکت طراحی شده است از امکاناتی از قبیل معرفی محصـــول - 

امکان تغییر اسالیدر - امکان مدیریت محتواي وب سایت - برخودار است . این وب سایت  با  زبان برنامه نویســی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و 

همچنین از  JSنیز استفاده شده است .

MORVARIDSANITARY.COM



طراحی سایت داروخانه دکتر توکلیان

موسس و مســوول فنی این داروخانه دکتر سید مرتضــی توکلیان بوده که ایشـــان بعد از سی سال تجربه کاري در داروخانه، در سال 1383 شروع به عرضه 

مکمل هاي ورزشی کردند. به جرات می توان گفت داروخانه دکتر توکلیان یکی از پیشـگامان عرضه مکمل هاي ورزشی در داروخانه ها بوده، که براي اولین بار  

فروش و عرضه مکمل هاي ورزشی را تحت نظر وزارت بهداشت در کل کشــور آغاز کردند، همچنین این مجموعه براي تمامی ورزشکاران از مراجع اصلی تهیه 

مکمل زیر نظر وزارت بهداشت م یباشد . امکانات این فروشگاه جداسازي پرفروشترینها -جدیدترین ها - قیمت ویژه - سبد خرید - اتصـال به چندین درگاه 

پرداخت - پنل کاربري  و پنل ادمین با امکانات متنوع میباشد . این وب سایت با  زبان برنامه نویســـی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و همچنین از 

 JSنیز استفاده شده است .

TANDUROST.COM



طراحی سایت گردشگري زیبایی ها

BEAUTIFULSAFARIS.COM

طراحی وب سایت شرکت زیبایی هاي جهانگردي که از شرکتهاي قدیمی در صنعت آژانس هاي هواپیمایی و مسافرتی میباشد . این وب سایت به شش زبان طراحی شده است و داراي 

پنل مدیریت میباشد . در پنل مدیریت امکان ثبت سفرنامه به همراه برنامه سفر و مبلغ وجود دارد . این برنامه سفرها بر اساس شهر قابل و قیمت قابل فیلتر شدن میباشد . این وب 

سایت به پرتال بزرگ  AMADEUSجهت فروش بلیط را دارد . این وب سایت با زبان برنامه نویسی  PHPو فرم ورك الراول طراحی شده  و همچنین از  JSنیز استفاده شده است .



ATRIACLUB.COM

طراحی پورتال شرکت آترینا که یک سایت توریست درمانی و پزشکی است که از سال 1390 به منظور ارتقا سالمت جامعه و بهبود آن راه اندازي شد.این پروژه شامل یک وب سایت و 

یک پورتال میباشد که از یک سو مشتري میتواند بیماري مورد نظر خود را پیدا کند و درخواست ثبت کند و از سوي دیگر بیمارستان ها به این سیستم اصافه میشوند که امکان ثبت 

درمان و هزینه ها را دارد . همچنین پزشک ها دسترسی دارند تا بتوانند وارد پورتال شوند و پرونده بیماران را کنترل کنند. این سیستم مجهز به پنل آژانس هاي فعال نیز میباشد .

شبکه بین المللی سالمت آترینا



شرکت ادیب گسترعصرنوین با بیش از 450 شرکت قرارداد دارد که لیست برخى از آنها به شرح زیر است:

فروشگاه اینترنتی پازك شاپ

آژانس مسافرتی ویلکسر

فروشگاه اینترنتی شال و روسري رز

فروشگاه زیست پیشگامان

فروشگاه زیست پیشگامان

شرکت فرهام

شرکت طراحان دکور

شرکت تولیدي فرامید فعالیت

شرکت آرکا راد تجارت

شرکت سنگ کارا

شرکت رادین صنعت

شرکت آرتا در

مرکز خدمات پرستاري ارسطو

دندانپزشکی عبدالصمدي

 و صدها نمونه کار موفق دیگر...





سوابق اجرایی بخش سئو :

شرکت طراحان دکور هنرمند

این شرکت با داشتن سابقه چندین ساله و تخصـــص و مهارت در زمینه هاي طراحی و دکوراسیون داخلی محیط هاي اداري، منازل مســـکونی،دکور محل کار، دکور 

فروشگاه و نمایشگاه،سالن زیبایی ،بازسازي و ..... فعالیت دارد.شرکت ادیب مفتخر است که با کلمات کلیدي زیر این سایت را در صفحه اول و لینک اول قرار داده 

است. 

دکور سالن هاي زیبایی

دکور سالن هاي زیبایی مردانه

طراحی دکوراسیون سالن زیبایی

دکوراسیون سالن زیبایی

کوراسیون سالن زیبایی زنانه

TARAHANDECOR.COM



داروخانه تندرست

موسس و مسـوول فنی این داروخانه دکتر سید مرتضـی توکلیان بوده که ایشــان بعد از سی سال تجربه کاري در داروخانه، در سال 1383 شروع به عرضه مکمل 

هاي ورزشی کردند. به جرات می توان گفت داروخانه دکتر توکلیان یکی از پیشــــگامان عرضه مکمل هاي ورزشی در داروخانه ها بوده، که براي اولین بار  فروش و 

عرضه مکمل هاي ورزشی را تحت نظر وزارت بهداشت در کل کشور آغاز کردند، همچنین این مجموعه براي تمامی ورزشکاران از مراجع اصلی تهیه مکمل زیر نظر 

وزارت بهداشت م یباشد.شرکت ادیب مفتخر است که با کلمات کلیدي زیر این سایت را در صفحه اول و لینک اول قرار داده است. 

داروخانه فروش مکمل

داروخانه مکمل

 داروخانه مکمل هاي ورزشی

مکمل داروخانه

خرید مکمل از داروخانه

فروش مکمل داروخانه
TANDUROST.COM



شرکت آرکا راد تجارت

شرکت آرکا راد تجارت با بیش از یک دهه تجربه موفق در سکوبندي و تجهیز انواع آزمایشگاه ، واردات و تولید تجهیزات و دستگاه هاي آزمایشگاهی ، تحقیقاتی 

و صنعتی و نیز لوازم مصرفی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی فعال می باشد

تجهیزات آزمایشگاهی

 آون آزمایشگاهی     

پی اچ متر

ARKARAD.COM



شرکت تولیدي پارافین آرش مهیا

شرکت تولیدي پارافین آرش مهیا (آرماکو) فعالیت خود را در سال 1381 آغاز نمود. این شرکت باب بهره گیري از دانشـو تجربیات بینانگذاران خود موفق شد تا 

در مدت زمان کوتاهی به یکی از تولیدکنندگان برتر در زمینه وکسـهاي صنعتی مبدل شده و ضمن تأمین بازار داخلی بیش از 90% مصـوالت خود را به اقصــا نقاط 

جهان صادر کند. 

پارافین وکس چیست  

اسلک وکس

پارافین چیست 

پارافین جامد

خرید پارافین جامد 

ARASHMAHYA.COM



شرکت حباب پالستیک

شرکت حباب پالستیک روز از سال 1372 اقدام به سـاخت ماشـین آالت تولید نایلون هاي حبابدار نموده و در پاییز 1372 اقدام به ثبت شـرکت و بعنوان اولین 

تولید کننده این کاال آغاز به کار نموده است.

نایلون حبابدار

  نایلون شیرینگ 

نایلون بسته بندي

 نایلون حباب دار

HOBABPLASTIC.COM



سوابق اجرایی بخش دیجیتال مارکتینگ :

شرکت افق رسانه پاسارگاد (شبکه پخش نمایش خانگی)

شرکت افق رسانه پاسارگاد در سال 1380 با هدف فرهنگ سازي و تولید آثار هنري از قبیل فیلم و سریال فعالیت خود را شروع و با گذشت 8 سال از تاسیس شرکت، اولین شـبکه 

پخش نمایش خانگی را در ایران راه اندازي کرد. شـرکت ادیب طراحی برندیگ، خدمات مدیریت و توسـعه شــبکه هاي اجتماعی، طراحی موشــن گرافیک و تیزر هاي تبلیغاتی این 

شـرکت را بر عهده داشــته اســت. این خدمات شــامل طراحی لوگو، بنر، موشــن گرافیک و انجام تمام امور گرافیکی، مدیریت محتواي شــبکه هاي اجتماعی شــامل آپارات، 

اینستاگرام، تلگرام این مجموعه می باشد.



شرکت پیشداد پخش پارس

شرکت پیشـــداد پخش پارس شبکه پخش محصـــوالت فرهنگی هنري دیجیتال در ایران می باشد . شرکت ادیب طراحی برندیگ، خدمات مدیریت و توسعه شبکه هاي اجتماعی، 

طراحی موشن گرافیک و تیزر هاي تبلیغاتی این شرکت را بر عهده داشـته اسـت. این خدمات شـامل طراحی لوگو، بنر، طراحی و تولید موشـن گرافیک هاي سـفارشـی مجموعه  و 

انجام تمام امور گرافیکی، مدیریت محتواي شبکه هاي اجتماعی شامل آپارات، اینستاگرام، تلگرام این مجموعه می باشد.

پیشداد پخش پارس



شرکت تولیدي

شرکتVALE MOTO یک شرکت تولیدي، صنعتی در زمینه ي تولید موتورسیکلت هاي برقی در کشـور ترکیه میباشد  . شرکت ادیب طراحی برندیگ، خدمات مدیریت و توسعه 

شـبکه هاي اجتماعی، طراحی موشـن گرافیک و تیزر هاي تبلیغاتی این شـرکت را بر عهده داشـته اسـت. این خدمات شـامل طراحی لوگو، بنر، موشـن گرافیک و انجام تمام امور 

گرافیکی، مدیریت محتواي شبکه هاي اجتماعی شامل یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوك این مجموعه می باشد.

VALE MOTO



شرکت ادیب گسترعصرنوین با بیش از 100 شرکت در زمینه هاي دیجیتال مارکتینگ همکاري داشته است

که لیست برخى از آنها به شرح زیر است:

شرکت پروپرتی لند

شرکت پرو استانبول

شرکت آرکا راد تجارت

شرکت همیار استانبول

کلینیک دندانپزشکی تابان

و ده ها نمونه کار دیگر در این زمینه
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