
توسط صادق رضاپور طراحی و 1400/1/1نوین رنک در تاریخ 

راه اندازی شد، در نوین رنک با کسب آموزش و تجربیات روز 

افزونی که بدست می آوریم، بصورت گلچین شده و روان، آن

را در اختیار کاربران خودمان قرار میدهیم و از صفر تا صد 

ایجاد و توسعه کسب و کار آنالین در کنار موسسات و 

.کارآفرینان خواهیم بود



توضیحات صفحه رد

یف

شبکه های اجتماعی و راه های تماس با نوین رنک 1 1

تعرفه پکیج برنز و خدمات مرتبط با آن 2 2

خدمات مرتبط با آنای و نقره تعرفه پکیج  3 3

تعرفه پکیج طالیی و خدمات مرتبط با آن 4 4

نمونه کار های نوین رنک 5 5

نکات مهم همکاری نوین رنک 6 6

جهت ورود به صفحه مربوطه بر روی شماره صفحه و یا توضیحات آن کلیک 

.کرده و برای بازگشت بر روی آیکون فهرست در پایین صفحه کلیک نمایید



https://www.nrank.ir/
https://www.instagram.com/NRANK.Ir/


تعیین استراتژی سئو مختص کسب و کار

کلمه کلیدی4کار بر روی حداکثر 

 On Pageسئو  داخلی یا  

ثبت سایت در سرچ کنسول و تنظیمات ایندکس

تنظیمات ربات دات تی اکس تی

تنظیمات اچ دی اکسز

پشتیبانی سایت بجهت غیر فعال نشدن

گزارش اول هرماه از مجموع فعالیت ها

(روش تحقیق و تحلیف ) عدد محتوا سئو شده 8تولید 



تعیین استراتژی سئو مختص کسب و کار

کلمه کلیدی6کار بر روی حداکثر 

 On Pageسئو  داخلی یا  

ثبت سایت در سرچ کنسول و تنظیمات ایندکس

تنظیمات ربات دات تی اکس تی

تنظیمات اچ دی اکسز

 (gtmetrix)تنظیمات و بهبود سرعت و عملکرد سایت 

پشتیبانی سایت بجهت غیر فعال نشدن

گزارش اول هرماه از مجموع فعالیت ها

(ترجمه و اختصاصی : روش) عدد محتوا سئو شده 10تولید 

امنیت سایت

طراحی چند برگه داخلی اختصاصی

عدد لندینگ پیج1طراحی 

مشاوره بیزینس



تعیین استراتژی سئو مختص کسب و کار

کلمه کلیدی8کار بر روی حداکثر 

(ت دارد بسیار مهم و تاثیر بسیاری در سرعت رنک سای) سئو تکنیکال سایت 

 On Pageسئو  داخلی یا  

ثبت سایت در سرچ کنسول و تنظیمات ایندکس

تنظیمات ربات دات تی اکس تی و تنظیمات اچ دی اکسز

off pageسئو خارجی یا 

 (gtmetrix)تنظیمات و بهبود سرعت و عملکرد سایت 

پشتیبانی سایت و گزارش اول هرماه از مجموع فعالیت ها

(ترجمه و اختصاصی : روش) عدد محتوا سئو شده 18تولید 

طراحی کاور محصوالت و بالگ اختصاصی و انجام کلیه فرایند ها به صورت
برندینگ با رنگ های سازمانی

امنیت سایت و طراحی و سئو برگه های اختصاصی

دریافت اینماد  و مشاوره بیزینس

راه اندازی فروشگاه سایت در صورت موجود نبودن و سئو آن



ماه 3نتیجه سرچ کنسول سایت  بعد از 

https://novinranke.ir/website-design-and-seo/


دیل به الزم به ذکر است سئو و دیجیتال مارکتینگ  در این بازه زمانی قوی تر از قبل و تب•

باشد یک جنگ شده است، و هر سئو کاری که توانایی عمل به استراتژی قوی تری را داشته

برنده میشود، از شما عزیزان درخواست میشود در اسرع وقت مباحث مورد نیاز همچون 

د است که سئوکار بجهت تسریع در رتبه گرفتن سایت شمارا نیاز من... متن ها، تصاویر و 

.مرتفع گردانید و همکاری الزم را با نوین رنک داشته باشید

تمامی وظایف درج شده در هر پکیج بدون دریافت هزینه مازاد انجام میگردد و وظایف •

ددو الزم خارج از پکیج بابت دریافت مبلغی توافقی در صورت رضایت دوطرفین انجام میگر

.  میباشند1401به ذکر است که این تعرفه ها ویژه همکاری با نوین رنک در سال 

اری مبالغ میبایست در روزی که بجهت پرداخت مشخص میگردد پرداخت شود و تعهد همک•

.میبایست حتما دوطرفه باشد

.شما با انتخاب هر پکیج بصورت ماهانه از خدمات آن پکیج بهره مند میشوید•

نوین رنک طبق کوشش و تالش همیشگی خود بجهت ایجاد و توسعه کسب و کار های•

آغاز نموده است و  تا به امروز توانسته با موسسات 1400/1/1آنالین فعالیت خود را از سال

سین، گوناگونی چون موسسات مهاجرتی، توریستی، کلینیک های زیبایی، خیریه ها، مدر

روانشناس ها، شرکت های صنعتی و در کل آنالین شاپ ها همکاری های موفقی را داشته

.باشد
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