شرکت ارقام تراشه پارسیان
شركت ارقام تراشه پارسیان در سال ۱۳۸۶با شماره ثبت  ۹۰۸۶فعالیت خود را با کادری حرفه ای و مجرب به صورت
تخصصی در زمینه طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت های اینترنتی آغاز نمود .شرکت ارقام تراشه پارسیان با برگزیدن
راهبردهای نوین بازاریابی اینترنتی مصمم به ارائه خدماتی متمایز و درخور مشتریان محترم خود در صنایع و شرکت های
تجاری گشته است .ارقام تراشه پارسیان حاصل یک تفکر تحول گرا و زیبایی محور است .این گروه در سال  ۲۰۰۷میالدی با
اهدافی بزرگ و آرمان گرایانه پا به عرصه تجارت بین المللی نهاد و از همان ابتدا با رویکردی انقالبی در زمینه تبلیغات و
بازاریابی ،توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند .هدف ما رسیدن به جایگاهی فراتر از مرزهای
کشور عزیزمان است .شرکت ارقام تراشه پارسیان ارائه دهنده یک بسته کامل از خدمات و سرویس هاست .این بدان معنی است
که ما با بهره مندی از بهترین کارشناسان ،به مشتریان خود سرویس ها و خدمات بی نظیری را ارائه میدهیم ،یک آژانس
خالقیت کامل .یک طرح بازاریابی جامع و مهارت برای اجرای آن .اگر به یک سرویس تبلیغاتی آنالین یا آفالین ،یا یک وبسایت
منحصر به فرد و یا یک استراتژی بی رقیب نیازمند هستید ،ما شما را حمایت می کنیم تا تمامی اهداف مشترکمان محقق شود.
هر طراح برای ط راحی کردن نیاز به منابع الهام بخش مناسب دارد البته الهام گرفتن از یک موضوع کار ساده ای نیست .در این جا
سایت پرشین جی اف ایکس مجموعه ای از وب سایت های با شکوه و بیش نظیر را برای شما به نمایش گذاشته است که اغلب طراحان
وب برای الهام
گرفتن از آن ها استفاده می کنند .این مجموعه شامل گستره ای از طراحی های گرافیکی ،طراحی وب ،طراحی کاربردی و کاربر پسند،
طراحی ایستا ،طراحی لوگو ،تایپوگرافی ،طراحی متحرک و طراحی مجله می باشد .این شرکت با جدیدترین متدهای کدنویسی و برنامه
نویسی به سوی چشم اندازی بی نظیری در حرکت است و مهم ترین دستاورد آن ،کیفیت باال و امنیت فوق العاده در طراحی سایت به
.چشم می خورد
یکی از مهمترین ویژگی های شرکت ارقام تراشه پا رسیان مشتری مداری و رضایت کامل هر یک از مشتری ها است  .خدمات و
پشتیبانی را با نیاز سنجی مشتریان همگام می سازد تا زمانی ادامه خواهد داشت که نیاز مشتریان مرتفع گردد
هسته فنی شرکت ارقام تراشه پارسیان فعالیت تخصصی خود را در عرصه وب از سال  ۱۳۸۶آغاز نمود  .این تیم با هدف یافتن
تخصص در عرصه وب و تجربه کار گروهی  ,مطالعات گسترده ای را در وب شروع کرد  .و در سال  ۸۸اولین نسخه پورتال و
سیستم مدیریت محتوای داده  ,در واحد تحقیق و توسعه شرکت ارقام تراشه پارسیان پا به عرصه پر رقابت وب گذاشت  .این محصول
ای که بتواند با محیطی کاربرپسند و  cmsبرای پاسخ گویی به نیاز وافر بازار وب ایران طراحی و اجرا گردید  .تقاضای گسترده برای
با کاربری خیلی ساده خود  ,امکان بروزرسانی وب سایت های بزرگ و پیچیده ارگان ها و موسسات دولتی و شرکت های خصوصی را
بوجود آورد .در آن زمان تقریبا  ،تمامی سیستم های مدیریت محتوای موجود نرم افزارهای خارجی بود که بعضی فارسی شده بود و کار
با آنها برای متصدیان سایت که اکثرا کاربران مبتدی اینترنتی بودند مشکل و گاه ناممکن بود .عدم وجود راهنمای مناسب  ,پشتیبانی فنی
واقعی و عدم توانایی شرکت های ارائه دهنده این سیستم ها در برنامه نویسی اضافه قابلیت هایی که مورد تقاضای مشتریان بود  ,به این
 .نیاز روز افزون دامن می زد
سابقه فعالیت
گسترش محتواي و و مديريت  ،پیاده سازي سايت هاي اينترنتي شركت ارقام تراشه پارسیان پس از  ۱۰سال تجربه حرفه اي در زمینه
با در اختیار داشتن قوي ترین و مجهزترین سیستم های کنترل از راه دور و میزباني وب سايت هاي اينترنتي  ،خدمات شبکه
سرورهاي دنیا و تیم مجرب و قدرتمند به یكي از مدعیان اصلي در زمینه میزباني وب ( هاستینگ )  ،ثبت دامنه ( دامین )  ،خدمات
حضور در اینترنت  ،مهندسي اینترنت  ،طراحي و برنامه نویسي وب  ،خدمات مدیریت و گسترش وب  ،و همچنین خدمات تجارت
.الكترونیك در ایران و حتي خاورمیانه مبدل گردیده است
احترام به حقوق مشتریان  ،درك صحیح نیازهاي مشتریان  ،كیفیت برتر محصوالت ارائه شده و پشتیبانی کامالً حرفه ای و قابل رقابت با
.سرویس دهندگان ممتاز دنیا  ،ضامن موفقیت ما در ارایه این خدمات بوده است

شركت ارقام تراشه پارسیان امیدوار است بتواند با ارائه خدمات حرفه اي در زمینه میزباني وب ( هاستینگ )  ،ثبت دامنه ( دامین ) ،
خدمات حضور در اینترنت  ،مهندسي اینترنت  ،طراحي و برنامه نویسي وب  ،خدمات مدیریت و گسترش وب  ،خدمات شبکه و
ماشین های اداری و پروژه های الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار رایانه و تجهیزات مخابراتی و همچنین خدمات تجارت
الكترونیك كمكی شایان در جهت فرهنگ سازی هرچه بیشتر استفاده كاربردی از اینترنت در بین ایرانیان و كلیه فارسی زبانان دنیا
نماید.
از شما كاربر عزیز هم تقاضا داریم با ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده خود  ،ما را هرچه بیشتر در راستای بهینهسازی این اقدام
.همراهی نمائید
!امیدواریم  ،بتوانیم افتخار خدمات رساني به شما كاربر عزیز را نیز داشته باشیم
به امید پیشرفت و پايداری ايران اسالمی

