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ما کی هستیم؟
آشنایی با زفره مدیا

زفره مدیا
03ایجاد رسانه هاي نوین



 زفره مدیا
تکنولوژي تالقی  و هنر

  زفره مدیا از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را  در مارکت ایران  و  انگلیس با تمرکز بر طراحی و پیاده سازی

  گرافیک بسیار سطح باال در صفحات  وب شروع  کرد و استاندارد های جدیدی  در مارکت وب ایران

  بوجود آورد، همچنین زفره مدیا با توجه  به  تمرکز و عالقه ی  ویژه ای که در پیاده سازی طراحی های

  خاص و ویژه داشت موفق شد بعنوان اولین شرکت ایرانی جایزه جهانی                    را دریافت

  کند. امروز بعد از گذشت ۱۴ سال ما در زفره مدیا با گسترش دامنه خدمات خود توانسته ایم بیش

  از ۶۳۰ پروژه موفق در زمینه های طراحی وبسایت، فروشگاه اینترنتی و دیجیتال مارکتینگ به ثبت

  برسانیم که در  این  بین  افتخار  همکاری  با  مگاموتور  سایپا،مرکز  پژوهش های مجلس شورای

  اسالمی، بانک  انصار، لنت  پارس، وب پوش، داروسازی کوثر، آسان  موتور، انجمن  سنگ  و  آهن

ایران، صنایع رنگ پارس اشن و معمار بزرگ آقای فرزاد دلیری و  را داشته ایم…

زفره مدیا
04ایجاد رسانه هاي نوین

AWWWARDS

.



نخ تایر رازي مالیبل سایپا

هتل فرشته پاسارگاد
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برخی از مشتریان ما



اطالعات آماري زفره مدیا

+630+500+96+6000
تعداد جلسات برگزار شدهتعداد نیروهای استخدام شدهتعداد شغل ایجاد شدهتعداد پروژه های انجام شده
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 زفره مدیا در طول 14 سال فعالیت خود عالوه بر ایجاد طرح های ماندگار و دریافت
 جوایز مختلف طراحی سایت، افتخار همراهی و ایجاد کسب و کارهای جدیدی همچون

. وب پوش، واچ آنالین، اپ استور سیب ایرانی، سالیان و.. را نیز داشته است



زفره مدیا
07ایجاد رسانه هاي نوین

 همزمان با تحریم اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور آیفون تیم خوش فکر و خالق زفره جهت رفع

 مشکل ایجاد شده برای کاربران ایرانی آیفون، اولین اپ استور رایگان را در ایران راه اندازی کردند که

 در آن تمام وب اپلیکیشن های ایرانی  بصورت  رایگان در اختیار کاربران قرار گرفت، همچنین در کنار

 نسخه رایگان، نسخه کامال پایدار بر پایه ادهاک با اتکا به تکنولوژی بومی برای کاربران فراهم گردید

 هم اکنون سیب ایرانی با تیم مستقل و مسئولیت پذیر مشغول خدمت رسانی به بیش از 2 میلیون

 کاربر می باشد

 

 تمام پروژه های انجام شده توسط زفره مدیا که دارای نسخه وب اپلیکیشن باشند بصورت رایگان در

 اپ استور سیب ایرانی منتشر خواهند شد

.

.



 برخی ویژگی هاي بارز در پروژه هاي زفره مدیا

 طراحی اختصاصی خالق برای تمام
صفحات نسخه دسکتاپ و تبلت

 طراحی اختصاصی برای تمام
صفحات نسخه موبایل

ارائه نسخه وب اپلیکیشن

 سرعت لود باالی 80درصد
(با حفظ کیفیت تصاویر)

  کدنویسی با توجه به

 کد نویسی با استانداردهای
سئو( سئوبیس کامل)

 آموزش مدیریت کامل سایت
(بدون نیاز به دانش کدنویسی)
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(PWA)

PW3C
قابلیت چند زبانه بودن  قابلیت اتصال به سیستم

 حسابداری و دیگر نرم افزارها
پشتیبانی 24 ساعته

استانداردهای



 

 زفره مدیا؛ خالق ترین شرکت طراحی سایت ایران
 

 معتقدیم وبسایت نشانده اعتبار و آبروی یک شرکت در دنیای دیجیتال  است و

 باید با دقت در جزئیات به  بهترین شکل  از  هویت و اعتبار مشتری دفاع کنیم

 زفره در طول سالیان فعالیت  خود همواره بدنبال ایجاد تمایز برای مشتریان  خود

بوده است و این مهم در تمام پروژ های زفره رعایت شده است
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 سایت هتل فرشته؛ کاندید دریافت جایزه

بزرگترین و مجلل ترین هتل در ایران

awwwards



ما چطور کار می کنیم؟
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پیش قرارداد
1

 در این مرحله ضمن آشنایی بیشتر با زفره مدیا و معرفی خدمات روال انجام پروژه
 تشریح می شود و طی یک جلسه آنالین با حضور مدیر عامل و مدیر پروژه و اعضای
 تیم فنی موارد مورد نیاز پروژه به صورت شفاهی و کتبی ارائه می شود و در ادامه

                               نتیجه جلسه، پیــــش نیازهـــای الزم جهت انجـــــام طراحـــــی
آماده می شود

Pre-contract
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!شما در این مرحله قرار دارید

(product design)



قرارداد اولیه

2  طرفین پروژه طراحی محصول شروع می شود. این مرحله به عنـوان فاز اولیـه
 پروژه در نظر گرفته شده و تمام صفحات سایت و پنل ادمین و فرآیندهـــای
 آن طراحی می شود، همچنین در این مرحله مشاوره فنـی با توجه به نیازهای
 کارفرما ارائه می گردد تا در این مرحله با کمتــرین خطا و تطابق صد در صدی

 با نیاز کارفرما را داشته باشیم
 عمال در این مرحــله تمام اجزای پروژه، صفحـــات و فرایند ما مشخص شده و

آماده کدنویسی با کمترین خطای ممکن باشیم
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.

Initial contract



contract
قرارداد اصلی

3

اجراي پروژه

4

start
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 در این مرحله با توجه به امکانات مشخص شده در فاز قبلی قرارداد اصلی منعقد می شود
 

 ویژگی های قرارداد

 در این مرحله بصورت پیوسته گزارشات پیشرفت پروژه توسط مدیر پروژه
 به کارفرما ارائه می شود و طبق جدول زمانبندی طی جلسات رسمی فازهای
 مشخص شده تحویل داده  خواهند شد و  با  تایید  کارفرما فازهای بعدی

پروژه اجرایی می شوند

.

.

 شرایط پرداخت متناسب با پیشرفت پروژه می باشد
 قرارداد رسمی و مورد تایید مراجع قانونی می باشد

 سند فنی پیوست قرارداد می باشد
 زمانبندی دقیق برای تحویل هر بخش ذکر می شود

تحویل سرور کد به صورت کامنت گذاری شده انجام می شود



تحویل پروژه

5

project submission
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 بعد از تایید کامل فازهای اجرایی محصول نهایی تقدیم کارفرما می شود
 پس از تست و تایید نرم افزار توسط کارفرما با ارائه گواهی رسمی گارانتی

.و پشتیبانی بمدت یکسال شروع می شود



زبان هاي برنامه نویسی زفره مدیا
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 زفره مدیا محدودیتی برای استفاده از  یک  پلتفرم خاص
 برای برنامه نویسی ندارد و در مرحله  پیش تولید با ارائه

  توضیحات مدیر پروژه و با توجه به پروژه انتخاب  بستر
 مناسب  برای  کدنویسی با  هماهنگی و  تایید  کارفرما

 انجام می شود

WORDPRESS

LARAVEL
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PHP – Laravel
PHP - Wordpress

.



تعرفه  خدمات زفره مدیا

 تعرفه ها بصورت مبلغ پایه اعالم شده و تا یک هفته بعد از تاریخ ارسال معتبر خواهد بود

 طراحی سایت شرکتی/شخصی
از 20.000.000 تومان

 طراحی فروشگاه اینترنتی
 از 35.000.000 تومان

 خدمات تولید محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی
 ماهانه از 6.000.000 تومان
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(product design)                   طراحی محصول

تومان 30.000.000از

اجرای پروژه کاستوم از

تومان 110.000.000



خدمات پشتیبانی

 یکی از علل مهم ماندگاری و حضور 14 ساله زفره مدیا در مارکت ارائه خدمات

منحصربفرد پس از فروش می باشد

 

 بروز رسانی نرم افزار وب سايت

 پشتيبانی گيری از اطالعات موجود در وب سايت در

 دورهای زمانی مشخص (در صورت استفاده از سرور زفره)

 جوابگويی سواالت کارفرما در دورهً پشتيبانی

 رفع هرگونه ايراد و اشکال پيشامد در کارکرد وب سايت

 گزارش دهی از عملکرد سایت بصورت ماهانه

 پاسخ دهی در ساعات اداری

 پشتیبانی پایه

 مدیریت کامل سایت

 طراحی اختصاصی و ایجاد صفحات جدید طبق درخواست کارفرما

 تولید محتوای سایت جهت سئوی کلمات کلیدی

 پاسخ دهی در کمتر از 2ساعت در تمام روزهای هفته

 ایجاد فیجر جدید طبق درخواست کارفرما

 گزارش دهی ماهانه از عملکرد سایت

 برگزاری جلسات مشاوره برای بهبود عملکرد سایت و مارکتینگ بهتر
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(DEVELOPMENT)پشتیبانی ویژه



با ما در ارتباط باشید

ما کسب و کارتان را متحول می کنیم

02141256485

INFO@ZAFRE.COMZAFRE.COM

+989213878956
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