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طراحی و توسعه سایت و اپلیکیشن رئال ربات

طراحی، راه اندازی و اجرای پروژه های تحت وب، 
اپلیکیشن موبایل و سایر پلتفرم های دنیای تجارت

الکترونیک مطابق با استانداردهای بین الملل و بر 
حسب نیاز مشتری توسط تیم خالق و متخصص بخش 

یابی برنامه نویسی، پشتیبانی فنی، میزبانی وب، بازار
...اینترنتی، سئو و بهینه سازی و



فروش برندسازی،افزایش

میزبانی وب
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طراحی 
سایت،اپلیکیشن
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طراحی گرافیک
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درباره ما
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تولیدمحتوا،
سئو
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رئال ربات مجموعه ای از برترین دیجیتال مارکترها



New Tab

.نتایج گوگل در کلمات کلیدی مهم بیشتر آشنا شوید1رتبه با 

درباره رئال ربات
01



اد از تاپ ترین افرو مهمتر از همه بهره مندی ایده یابی ، همفکری؛ رئال رباتوجه تمایز 
. می باشدسئو در تبریز و دیجیتال مارکتینگ در حوزه فعال



درباره ما

، عالوه بر ارائه خدمات مرتبط با دیجیتال مارکتینگ
ربات، هوشمند کسب و کار رئال مجموعه مدیریت 

است ( یک فروشگاه آنالین برای فروش محصوالت 
و شما میتوانید هرچیزی که به صورت دیجیتال 

خرید کنید مثل ابزارهای الزم طراحی می خواهید 
و فایل های ( …وردپرس و اسکریپت و )سایت 

.از آن تهیه نمائیدرا ...  وعکس ارزشمند، گرافیکی 

رئال ربات



نمونه کارها

طراحی سایت یاقوت

تهیه و تنظیم توسط تیم رئال ربات
www.Yaguot.ir

طراحی وب سایت
uiux – cms - php

اپلیکیشن موبایلطراحی 
android - ios



نمونه کار سئو سایت
...نتایج گوگل1لینک  ...نتایج گوگل1صفحه 

یزدیجیتال مارکتینگ در تبر

زبیزینس کوچینگ در تبری

برند سازی در تبریز

اپلیکیشن فروش فایل

دوره هوش برنامه نویسی نوین

رئال ربات

...دیگر کلمه کلیدی و هزارات 



نمونه کار شبکه های اجتماعی

آپارات اینستاگرام



امیرحسین مهردوست بنیانگذار رئال ربات

تاریخچه رئال ربات

تاسیس شد و فعالیت امیرحسین مهردوستتوسط97ربات از سال رئال 
مجموعه رئال ،تحت نام خود را به عنوان اولین محصول

RealRobot.ir سال 3به معنی ربات واقعی آغاز کرد و بعد از گذشت ،
.سالگی خود را جشن گرفت 3نیز جشن 2021و در سال 

هزار 10هزار جهان و رتبه زیر 400هم اکنون رئال ربات با رتبه حدود 
از نظر )ایران  Alexa )  ( خریدار یا فروشنده)کاربر فعال ||و حدود

.جزو برترین سایت های تجاری فارسی میباشد

به عنوان مارکت اینترنتی 2019وب سایت رئال ربات توانست در سال 
ت هوشمند، در نمایشگاه رینوتکس اعالم حضور کند به عنوان وبسایت مثب
در مسیر گسترش ارتباطات بین المللی و فعالیت های خودکار برای 

.کاربران کل دنیا بدون محدودیت 

وبسئو طراح |امیرحسین مهردوست 
Computers & Internet Website

MBA | DBA | SEO
# موفقیت_انتقام 💥

مدیر پروژه دیجیتال | Digital Marketer

https://www.google.com/search?q=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/


رئال ربات 
هوشمند کسب و کارمدیریت 



ui و ux طراحی

ریسپانسیوسازی 

بهینه سازی سایت برای موبایل
بهبود سرعت سایت



سپاس از توجه شما

تهیه و تنظیم توسط تیم رئال ربات
www.RealRobot.ir



:ارتباط با ما 
09148672173|09148745374


