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 هشــت وب حاصل مشــارکت قدرتمند هشــت تیم  حرفه اى بین المللى توسعه دهنده وب و
 اپلیکیشــن موبایل در انگلســتان، آلمان، فرانســه، اســپانیا، اســترالیا، یونان، هند و ایران
 اســت.  از ســال 2012، اســتانداردهاى طراحى وب اروپا را با به کارگیرى ذوق و مهارت  در

خلق وب  هاى بى نظیر و خالقانه ارتقا بخشیده ایم
 خدمــات مــا شــامل همــه چیزهایــى اســت کــه شــما بــراى حضــور موفقیــت آمیــز در فضــاى
 مجــازى نیــاز داریــد: از طراحــى وب ســاده تــا حرفــه اى، اپلیکیشــن وب و  موبایــل،
 فروشــگاه آنالیــن، پورتــال، بازاریابــى آنالیــن، بهینــه ســازى موتــور جســتجو، شــبکه هاى
 اجتماعــى و خدمــات ارزش افــزوده تلفــن همــراه اســت. خرســند هســتیم کــه خدماتــى
 جامــع را ارائــه مــى دهیــم، امــا ایــن را بــه عنــوان انجــام مأموریــت خــود نمــى پذیریــم،

 ماموریت ما شروع همکارى بلند مدت و مثبت است

کار ما فروش قالب آماده نیست , ما تجربیات دیجیتال را خلق مى کنیم

.

.



؟8web چرا

 شانس رقابت با غول هاى کسب وکار
 در فضاى بین المللى، با ارائه محتواى دیجیتالى مناسب 
.و موثر به مشتریان خود قدرتمند و قابل اعتماد باشید

.

 رویکردى مدرن
 طراحــى کالســیک را فرامــوش کنیــد، بــا مــا بــه

.دنبال وب سایتى هیجان انگیز و خالقانه باشید

ما بخشى از تیم شما هستیم
ــه عهــد خــود عمــل مى نماییــم. کســب و کار  حرفــه اى ب
 مــا، کســب و کار شماســت  هــر پــروژه منحصــر بــه فــرد
 اســت، چــرا کــه هــر مشــترى یــک داســتان منحصــر بــه

فرد دارد

.

.

شما نیاز به تیم حرفه اى دارید
 هــر کــس مــى توانــد وب ســایت شــما را بســازد، امــا مــا هســتیم
 کــه ابــزارى قدرتمنــد، پایــدار و جامــع بــراى کســب و کار شــما را
 در اختیارتــان قــرار مــى دهیــم. نتایجــى را کــه بدســت مى آوریــد

.عیرقابل باور است



 هدیه

 وب ســایت و اپلیکیشــن خــوب ویتریــن شــما در
ــه ــردم ب ــه م ــى ک ــت، ویترین ــازى اس ــاى مج  فض
کارى، کالس  ســطح،  بــه  نســبت  آن   واســطه 
 کیفیــت و اعتبــار و برنــد شــما قضــاوت مى کننــد.
بــا طراحــى ســایت  بنابرایــن شــما مى توانیــد 
 فروشــگاهى، بــا کیفیــت خدمــات و محصــوالت
و کنیــد  ارائــه  مناســب تر  و  بهتــر  را   خــود 
 رضایــت مشــترى را بــه نحــو بهتــرى فراهــم

کنید

هاست  و سرور رایگان قدرتمند

 SSL رایگان  گواهى 

پنل اس ام اس رایگان

 دو جلسه آموزش رایگان

پک گرافیکى برندینگ براى شبکه هاى اجتماعى 

درگاه بانکى داخلى و بین المللى 

نماد اعتماد

DNSclouds  ابرى
.

؟
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انواع خدمات دیجیتالى
 طیــف گســترده اى از خدمــات مناســب دیجیتالــى
شــرکتى، شــخصى،  ســایت  طراحــى   نظیــر 
 فروشــگاهى، اپلیکیشــن موبایــل و وب، گرافیــک،
اجتماعــى شــبکه هاى  مدیریــت  و  محتــوا   تامیــن 

.شامل مى شود

.

بهینه سازى موتور جستجو و سرعت  
ــى ــه میل ــد ثانی ــر ص ــراى ه ــه ب ــتید ک ــا مى دانس آی
یــا هــر واحــد بارگیــرى    ثانیــه کاهــش در زمــان 
 افزایــش رتبــه در موتورهــاى  جســت و جــو، درآمــد و
افزایــش درصــد  چنــد  وب ســایت   شــهرت 

مییابد

 بــا اســتفاده از فناورى هــاى مبتنــى بــر آخریــن
 اســتانداردهاى وب، محصــوالت دیجیتالــى ســناریو

محور با تجربه کاربرى عالى خلق کنیم

 توسعه سناریوى استاندارد دیجیتالى وب و
اپلیکشن موبایل

.

بهینه سازى تجربه کاربر و امنیت 
ســاختن خشــنود  کــه  داریــم  راســخ   اعتقــاد 

       مشترى کافى نیست، مسئله

.       تا افراد با کسب و کار شما در ارتباط باشند 

UXاست. محصول  
  طرق مختلف ارائه میدهیم  یا خدمات خود را به 



فرآیند همکارى

کارگردانى سناریو
فرآینــد نوبــت   حــال 
جهــت در   بروزرســانى 
نتایــج مســتمر   پیگیــرى 
ــما ــار ش ــا در کن ــت. م  اس
تمــام انجــام   هســتیم، 
 مــوارد الزم بــراى حفــظ
محتــواى بــودن   عالــى 

.دیجیتالى شماست

3

1

42

.

تهیه سناریو

مى نماییم 
UX حرفه اى تبدیل

درك بــا  گام  ایــن   در 
ــده ــما، ای ــب و کار ش کس
طرحــى بــه  را    هایمــان 
و موثــر  پویــا،   منســجم، 

 با

انتخاب بازیگر
جایــگاه و  اهــداف   درك 
همــکارى بــراى   خویــش 
یافتــن کلیــد   مشــترك، 
 ابعــاد پــروژه و رســیدن
 بــه یــک پیشــنهاد عالــى از

.سوى ماست

 اجراى سناریو
توســعه همزمــان بخــش
ــى ــا طراح ــک ب ــاى کوچ   ه
بصــرى بــه منظــور بدســت
  آوردن بازخــورد کاربــران
.واقعى صورت   مى پذیرد
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