
 پراتل ىیرو

 اتَناسیَن اداری

دف پَصش متایم ىیاز   ظراحی اتَناسیَن جانع پراتل ىیرو ابٌ 
 یکپارچًٌای یک سازنان بً صَرت  



We are waterloo 
 وب اپلیکیضو

We’re here to tell the world what makes 
Waterloo a standout London 
neighbourhood. Dreamers and innovators, 
disruptors and free-

WeAreWaterloo# thinkers 

 

https://wearewaterloo.co.uk/  

https://www.instagram.com/explore/tags/wearewaterloo/
https://www.instagram.com/explore/tags/wearewaterloo/
https://wearewaterloo.co.uk/


 اپلیکیضو برداصت داده

 ىسخً اىدروید

ای   اپلیکیضو برداصت داده، ظراحی صده برای برداصت دادهٌ 
ای صيػیت  روزاىً از نحیطٌ 



 هبگرام
 وب اپکیکیضو
 ىسخً اىدروید

PWA 

َلید نحتَای تخصیص پزصیک یم ابصد  .هبگرام یک صبکً اجمتاغی در حَزه ت
 

ای نَرد ىظر خَد را   کاربران اب غضَیت در اپلیکیضو یم تَاىيد پستٌ 
َلید نحتَا برپدازىد هچيیو در اپلیکیضو بً ت  .دریافت وٌ 

 :وب سایت
https://behgraam.ir/ 

https://behgraam.ir/


 رژیم پالس
 وب اپکیکیضو

IOS & ANDROID 
PWA 

 .رژیم پالس یک اپلیکیضو برای داصنت سبک زىدیگ سامل یم ابصد
 

در ایو اپلیکیضو کاربران یم تَاىيد زیر ىظر تیهی نجرب بً یک سبک زىدیگ  
 .سامل برسيد

 :وب سایت
http://regimplus.com/ 

http://regimplus.com/


 کافً زغفران
 وب اپکیکیضو

ANDROID 
IOS 

فروصگاه ایيرتىیت کافً زغفران یک فروصگاه برای فروش زغفران  
 .قائيات بً رسارس کضَر یم ابصد

 :وب سایت
://cafesaffron.ir/http 

http://regimplus.com/
http://regimplus.com/


augustineaustin 

 وب اپکیکیضو
 
 Augustine is the perfect venue for corporate 

events, holiday parties, off site  
meetings, happy hours.  

://augustineaustin.com/https 

https://augustineaustin.com/
https://augustineaustin.com/


 
 
 
 
 

 R2Gateالبراتَار دیجیتال 
 
 

 وب اپکیکیضو
ANDROID 

 
ا َلیدکييده ىسل پيجم رسجیکال گایدٌ   تهنا البراتَار ت

 
 :وب سایت

gate.org/2https://r 

https://r2gate.org/
https://r2gate.org/
https://r2gate.org/


 قایو صاپ
 وب اپکیکیضو

ANDROID 
IOS 

 .فروصگاه قایو صاپ
 :وب سایت

/ghaenshop.ir://shttp 

https://ghaenshop.ir/
https://ghaenshop.ir/
http://cafesaffron.ir/
http://cafesaffron.ir/
http://cafesaffron.ir/


 فروصگاه نَاد غذایی بست و رست

 وب اپکیکیضو
ANDROID 

IOS 

دف ارائً نَاد   فروصگاه ایيرتىیت نَاد غذایی ِبست و ِرست ابٌ 
ٌهَاره  . غذایی و خَرایک سامل فػالیت خَد را آغاز منَده است

ایی کً از ىظر   َلید کييدهٌ  ىتیجً آزنایضات سالنت و صياخت ت
ستيد تمضیین بر کیفیت   سالنت اخالق و نحصَل اثبت صدهٌ 

متام نحصَالت بست و رست قبل از غرضً در  . نحصَالت است
ای نجٍز نَرد تست و آزنایش قرار گرفتً   سایت در آزنایضگاهٌ 

یيانً سالنت یم ابصيد  .اىد و متایم ایو نحصَالت دارای گٌَا
 

:وب سایت  
https://bestorest.ir/ 

https://bestorest.ir/

