صفحه اصلی :
توضیح مختصری در مورد شرکت  ،زمینه های کاری  ،نمایندگی (فقط لوگو ها و تنوع محصوالت)  ،لینک دریافت کاتالوگ
(لینک گروه های اجتماعی  :تلگرام ،اینستاگرام ،یوتوب ،توییتر ،فیس بوک در وب سایت جهت معرفی سایت و سئو بهتر)

شرکت تک یاب:
تعریف کلی  ،تاریخچه  ،هدف و ارزش ها
نمایندگی:
هر کدام از نمایندگی ها به صورت مجزا در صفحه جداگانه به صورت کامل به همراه مطالب مرتبط توضیح داده می شود که این
مطالب شامل چند نمونه از محصوالت مهم با عکس لینک دریافت کاتالوگ و بروشرها برای هر نمایندگی و لینک به سایت اصلی
شرکت تک یاب شامل  02نمایندگی می باشد که احتماال برای همه از دو یا سه ساختار و پیاده سازی استفاده می شود
مقاالت :
امکان درج مقاالت و محتوا ( مسئولیت تولید محتوا با شرکت تک یاب می باشد) هدف از این قسمت افزایش محتوا و و دریافت
ترافیک بیشتر است
گالری:
این قسمت آرشیو کاملی از فیلم ها و عکس های و مقاالت صنعتی می باشد ( مسئولیت تولید محتوا با شرکت تک یاب می باشد)
هدف از این قسمت افزایش محتوا و و دریافت ترافیک بیشتر است
این قسمت باید قابلیت افزایش و بروز رسانی روزانه مطالب را داشته باشد
اخبار و نمایشگاه ها:
درج اخبار جدید کنفرانس ،همایش ،سمینار ،نمایشگاه
عکس و مطالب مربوط به نمایشگاه گذشته
مشتریان:
اسامی شرکت ها و موضوعاتی که با آن ها همکاری داشته ایم
مشاوره
شامل توضیح کامل از نحوه و آمادگی تک یاب برای همکاری و تامین نیازهای صنعتی در زمینه های مختلف
ارتباط با ما:
فرم ارسال نظرات  ،و اطالعات مربوط به تماس(آدرس و لکیشن و ).....
رعایت الگوریتم های سئو پایه جهت طراحی سایت

و همچنین سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت رسپانسیو باشد

قرار گرفتن سایت  TAKYABدر صفحه اول با سرچ عنوان های:
 -1نمایندگی موتور گیربکس  ، BAUERنمایندگی گیربکس باور  ،نمایندگی  ، BAUERالکترو موتور گیربکس باور  ،الکترو
موتور گیربکس BAUER
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(نمایندگی پمپ لوتس  ،نمایندگی پمپ  LUTZو پمپ سانتریفیوژ  ، LUTZپمپ بشکه کش  ، LUTZپمپ دیافراگمی
،LUTZ
نمایندگی دی ام جی  ،نمایندگی  ، DMG MORIماشین فرز  ، DMGماشین تراش DMG
پمپ اسیدی فریاتک  ،پمپ شیمیایی فریاتک  ،نمایندگی پمپ فریاتک  ،نمایندگی فریاتک  ///// FRIATEC ،نمایندگی
رین هوته rheinhutte ،
فرز انگشتی شوآتس  ،ابزار رزوه زنی شوآتس  ،الماسه های شوآتس  ،نمایندگی شوآتس Schwarz ،
دستگاه باالنسینگ ابزار  ،نمایندگی هایمر  ،هولدر تراش هایمر
Bio circle

 -7محلول شست و شوی صنعتی  ،نمایندگی
 -8برس های صنعتی کولن کوتی  ،برس های صنعتی  ، KULLEN-KOTIنمایندگی کولن کوتی ،
 -9ماشین بروچینگ  ،فرز دکل – فرز ماهو – تراش گیلد مایستر
 -12شیر صنعتی  ، perstaنمایندگی  ، perstaنمایندگی شیر

persta

 -11دوره آموزشی  ، carl duisbergدوره مدیریتی  ، carl duisbergنمایندگی

carl duisberg

 -10پمپ شناور  ، Oddesseپمپ پروانه ای  ، Oddesseپمپ کف کش  ، Oddesseپمپ لجن کش
نمایندگی پمپ

Oddesse

oddesse

 -13نمایندگی  ، aws Schaeferنمایندگی

EMG

 -14پمپ غوطه ور  ، sawaپمپ گیربکس دار  ،sawaپمپ سانتریفیوژ  ، sawaنمایندگی پمپ  sawaنمایندگی پمپ
sawa

