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 دفتر فین مهندیس آذرنت 

IT سال سابقه فعالیت در حوزه  20   
 معرفی و زمینه فعالیت : 

وارد بازار پر رونق  ،و کارت های اینترنیت با تاسیس شرکت خدمات اینترنیت آذرنت  1381دفتر فین مهندیس آذرنت با نام تجاری آذرنت در سال 
با بهره گیری از نیروهای متخصص توانسته خواسته های تمایم مشتریان خود را برآورده   آن روزهای استان و شهرارومیه گردید و تا کنون نیز

 سازد.
 اهم فعالیت های انجام شده عبارتند از: 

مارک های موجود در بازار  فروش سخت افزار انواع  
 نمایندیگ فروش محصوالت فراسو ، تنب ، جنیوس 

سو  انمایندیگ فروش مانیتور های ال جی ، سامسونگ و فر   
 فروش تجهیزات شبکه 

 طراحی و اجرا شبکه های کامپیوتری و پشتیبان 

تاپ در مارک های مختلفپفروش ل   
 راه اندازی و پشتیبان سیستم های صویت تصویری 

 فروش و ارائه خدمات نصب و بعد از نصب دوربین های مداربسته 
آذرنتمرکزفروش و پخش کارتهای اینترنیت بانام تجاری   

مرکز فروش خدمات هاست و دامین در استان آذربایجانغریب و ارومیهاولین  و بزرگترین   
 طراحی وب سایت با موضوعات مختلف و پشتیبان 

 ارائه خدمات تبلیغات اینترنیت تبلیغات متین و گرافییک
95تا  85راه اندازی فروشگاه آنالین سخت افزاری آذرنت از سال   

88تا 86فروش شمالغرب کشور در سالهای و کسب رکورد  92تا84یت اولدوز از سال نراه اندازی و پشتیبان فروشگاه اینتر   
 طراحی لوگو )نشان تجاری( 
پوستر و ...(  ، بروشور  سربرگ ، طراحی گرافییک ) کاتالوگ ،  

 عکس برداری صنعیت و تبلیغایت 

ذرنت به آدرس اینترنیت  :      آ برای مشاهده نمونه های انجام شده به وبسایت  www.AZARNET.ir    مراجعه نمائید  
 

 

 

 
: طراحی انواع وب سایت و پشتیبان   

امروزه با پيشرفت تكنولوژي نياز به يك   ییک از ویژه ترین خدمات دفتر فین مهندیس آذرنت ارائه خدمات طراحی وبسایت و پشتیبان آن میباشد.
معرفي محصوالت از طريق شبكه   ساس ميشود. استفاده از وب سايتها و حپويا براي معرفي يك مجموعه و يا يك كاال بخوبي ا سيستم كامل و 

 به اين هدف است.  جهاني اينترنت بهترين روش و ارزانترين راه براي رسيدن
برای  ،مخاطبان و مشتریان خود در ارتباط باشید و از تمام امکانات موجود شما یم توانید براحیت فعالیت و یا محصوالت خود را معرفی کرده و با 

چيزيست كه ما دنبال آن هستيم. بسته های مختلف طراحی  استفاده از تكنولوژي روز دنيا همگام با هنر زيبايي.خود استفاده کنید رشد فعالیت
بسیاری خدمات دیگر، در دسترس  میزبان، سرویس ایمیل، طراحی صفحات، معرفی سایت شما به موتورهای جستجو و  وب، شامل ثبت دامنه،

 . ستاشما 
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   صفحات اينترنت :  اهداف ما در طراحي

  گرافیک کامپیوتری به کار گیری هنر   

  ایجاد بسترالزم جهت شکوفایی خالقیت ها   

  ایجاد تطبیق میان نوع طراحی با موضوع سایت   

  به کار گیری سبکهای خاص و متفاوت   

  هماهنیگ با متد های روز    

  نایس رنگانش استفاده از تکنیک های رو    

  به کار گیری انیمیشن در صفحات وب   

  استفاده متناسب ازعکس،فیلم و فایلهای صویت    

  پشتیبان سایت های طراحی شده   

  دایرکتوریها معرفی به موتورهای جستجوگر و    

  نگهداری سایت و اختصاص فضا و نام دامنه   

  کمک به اضافه شدن بخش های جدید به سایت   

 ک در بروز رساندن اطالعات در سایت کم   
 و...
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 ی طراحی شده: نمونه وب سایت ها 
 

        
www.TATAOO.com 

 وب سایت شرکت معظم تاتائو 
 

 خدمات ارائه شده :  

فاریس و انگلییس  طراحی و پیاده سازی وب سایت با استفاده از پرتال فراتک  
 پشتیبان محتویایی همه روزه

 عکسبرداری محصوالت
 طراحی گرافییک محصوالت  
 ارائه خدمات سئو متناسب  

رد وبسایت اهیانه بازخو ارائه آمار م  
نیتورینگ روزانه وبسایت و ایمیل شرکت ما  

 طراحی و آپلود طرح های گرافییک مناسبیت در وبسایت
 طراحی گرافییک و آپلود آن در شبکه های اجتماعی 

 اطالع رسان های گروهی در وبسایت و شبکه های اجتماعی 
یدارائه تبلیغات مقطعی در سایر شبکه های اجتماعی پربازد  
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عظم اروم آدا: وب سایت شرکت م   
 

 
www.URUMADA.com 

 خدمات ارائه شده :  
فاریس و انگلییس  طراحی و پیاده سازی وب سایت با استفاده از پرتال فراتک  

 پشتیبان محتویایی همه روزه
 عکسبرداری محصوالت

 طراحی گرافییک محصوالت  
 ارائه خدمات سئو متناسب  

ار ماهیانه بازخورد وبسایت ه آمارائ  
گ روزانه وبسایت و ایمیل شرکت مانیتورین  

 طراحی و آپلود طرح های گرافییک مناسبیت در وبسایت 
موفق با بازخورد میلیون دوره مسابقه اینترنیت 8برگزاری   

ان( ارائه متدد جدید و ایده های جدید در برگزاری مسابقه های اینترنیت )برای اولین باردر ایر   
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 وب سایت جدید فروشگاه آذرنت :  

 
www.AZARNET.ir 

 
 زمینه فعالیت : فروشگاه اینترنیت سخت افزار و خدمات طراحی 

 99زمان اجراء پروژه : تیر

 پلتفرم ها ()قابل مشاهده در تمایم مشخصات پروژه : قالب تک صفحه ای کامال ریسپانسیو 

 ... االت و گ ، اخبار،نمایش مقصورت اختصایص ،تماس باما ، وبال  دارای ماژول های نمایش محصول به

 داری ماژول اختصایص فروشگاه اینترنیت 

 روز  60مدت زمات ایجاد پروژه 
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 شرکت مگا اینورتر 

 
www.Megainverterco.com 

 

 تولید درایورهای صنعیتزمینه فعالیت : 

 99مهرزمان اجراء پروژه : 
قالب تک صفحه ای کامال ریسپانسیو ، دارای ماژول های نمایش محصول به صورت اختصایص ،تماس باما ، وبالگ ، ژه : ت پرو مشخصا

 ... واخبار،نمایش مقاالت 
 قابل ارتقاء به ورژن فروشگاهی در صورت درخواست مشتری 

 روز 20مدت زمات ایجاد پروژه 
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 شرکت اقیانوس پیمای سپیدان: 

 
www.OPSshipping.com 

 شرکت واردات و صادراتزمینه فعالیت : 

 99مردادزمان اجراء پروژه : 
مشخصات پروژه : قالب تک صفحه ای کامال ریسپانسیو ، دارای ماژول های نمایش محصول به صورت اختصایص ،تماس باما ، وبالگ ، 

 ... اخبار،نمایش مقاالت و
 است مشتری قابل ارتقاء به ورژن فروشگاهی در صورت درخو

 روز 45مدت زمات ایجاد پروژه 
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 : شرکت دوران صنعت ترکان
 دو زبان ) فاریس و انگلییس(

 
www.DORANSANAT.com 

 

 ... زمینه فعالیت : واردات ملزومات اجاق گاز،هود ،فر و 

 99زمان اجراء پروژه : فروردین
های نمایش محصول به صورت اختصایص ،تماس باما ، وبالگ ،  اژولمشخصات پروژه : قالب تک صفحه ای کامال ریسپانسیو ، دارای م

 ... اخبار،نمایش مقاالت و
 قابل ارتقاء به ورژن فروشگاهی در صورت درخواست مشتری 

 روز  60مدت زمات ایجاد پروژه 
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: شرکت آذرچلیک   

 

 
www.AZARCHELIKCO.IR 

 

 زمینه فعالیت : تولید کننده بشکه های فلزی 

95روژه : اردیبهشت ان اجراء پزم  
 مشخصات پروژه : قالب اختصایص

 قابل ارتقاء به در صورت درخواست مشتری 
روز  10مدت زمات ایجاد پروژه   
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: شرکت پایا الکتریک   

 

 
www.PAYAELECTRIC.COM 

 

 زمینه فعالیت : تولید کننده ماشین آالت صنعیت خاص

88زمان اجراء پروژه : خرداد   
لب اختصایصمشخصات پروژه : قا  

 قابل ارتقاء به در صورت درخواست مشتری 
روز  15مدت زمات ایجاد پروژه   
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: طرح   نوین   شرکت   

 

 
www.NOVINTARH.IR 

 

 زمینه فعالیت : دفتر فین مهندیس

85زمان اجراء پروژه : مهر   
 مشخصات پروژه : قالب اختصایص

ت درخواست مشتری قابل ارتقاء به در صور   
روز  12د پروژه مدت زمات ایجا  
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 تبلیغات در اینترنت : 
کلیک یم باشد در حایل  1آیا شما برنامه ای برای تبلیغات الکترونییک دارید ؟ آیا یم دانید که در تبلیغات آنالین فاصله مشتری با شما به اندازه 

باید یک تماس تلفین برقرار نماید و یا به اینترنت   کسب اطالعات بیشتر و تماس با شما حداقل که در هر روش تبلیغی محیطی ، مشتری برای
باالی  متصل شده و به وب سایت شما مراجعه و شما برای تبلیغات آنالین چه برنامه ای دارید ؟ آیا یم دانید که بازدیدکنندگان اینترنیت از حجم

کمترین توجه را به آنها دارند. آیا در مورد تبلیغات متین   یک در صفحات اینترنیت به تنگ آمده اند و تبلیغات تصویری و بنرهای متحرک و گرافی
 چیزی شنیده اید؟  

د نه  با توجه به اینکه مشتری ها در تبلیغات متین تنها بر اساس متون مرتبط با موضوع فعالیت شما بر روی آگهی کلیک و به شما مراجعه یم کنن
ط و ... لذا بازده اینگونه تبلیغات نسبت به روشهای قبیل باالتر است. از طرفی وب  متحرک و هیجان انگیز و حیت گاه یب ارتبابر اساس تصاویر 

آیا شما در مورد پرداخت به ازاء کلیک .مسترهای حرفه ای و صاحبان سایت های بزرگ هم تمایل بیشتری نسبت به پخش اینگونه آگهی ها دارند
آنالین تنها به ترافیک واقعی که نصیب شما یم شود هزینه پرداخت یم کنید و لذا  آیا یم دانید شما در این روش در تبلیغاتاطالعایت دارید؟ 

 بیشترین بازده را نسبت به هزینه ای که در این زمینه یم کنید خواهید داشت ؟
 

 

 ما برنامه های جامعی برای تبلیغات کاال و محصوالت شما داریم 

 ما :  مشتریان  
 شرکت اروم آدا 

توسط کامپیوتر آذرنت طراحی و به بهره برداری رسید ، بعد از اتمام پروژه الزم بود که  1385آدا در آبان ماه سال  وب سایت شرکت اروم 
نهادات بسیاری مطرح فعالیتهایی در فضای مجازی برای معرفی بیشتر به کاربران اینترنیت در جهت تبلیغات تولیدات شروع گردد در این راستا پیش

پیشنهادات سوق دادن کاربران بسوی کلوپ هواداران سایت اروم ادا بود که به جرات یم توان گفت که در ایران برای  گردید که ییک از این
ای مشتریان اروم آدا اولین بار اجراء یم شد. بعد از اجرای کلپ هواداران برگزاری مسابقات اینترنیت ییک دیگر از خدمایت بود که توسط آذرنت بر 

 ه برگزار گردید.بطور مداوم هشت دور 

 تبلیغات کلییک 
 تبلبغات در گوگل

 تبلیغات در وب سایت های معروف ایران  
 و چندین طرح ابتکاری دیگر به مشتری وفادار " شرکت محترم اروم آدا" ارائه گردید. 

 نمونه بنر های تبلیغایت شرکت اروم آدا 
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تماس با مآ: ههای  را  

 

 آدرس وب سایت ها 

www.AZARNET.com   &    www.AZARNET.ir   &    www.Aytak.ir 
 

 آدرس وبالگ تخصصی

AZARNET.blog.ir    

 

 آدرس ایمیل 

AZARNET@gmail.com 
 

 آدرس دفتر

34پالک-متری وصال16-خیابان مافی  –ارومیه   

 شماره تلفن دفتر 

044 3238 3393  

 شماره همراه

 9140  440 7741 

7741  440  0930  

های اجتماعی صفحات شبکه   

 تلگرام       

@AZARNET 

 کانال تلگرام 

@AZARNETco 

 اینستاگرام 

@AZARNET 
 فیسبوک 

Fb.com/AZARNET 

 آپارات

@AZARNET 

 

 
 


