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درباره من
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من عباس شیرازي هستم که عاشق ساخت و تولید و انواع سازه هاي فیزیکی و همچنین عاشق دیجیتال مارکتینگم

همیشه آرزو داشتم یک مرکز حرفه اي براي ساخت و تولید میبود تا همه ایرانیان عزیز به

راحتی محصوالت را تولید کرده و با علم صحیح دیجیتال مارکتین آنها را به بازار به راحتی هر 

چه تمام ارائه دهد 

پس از گذشت حدود 7 سال در این دو زمینه مهم و ارزشمند توانستم به مدد الهی فائق

 آمده و این دو اصل مهم و ارزشمند را در کنار یک دیگر به ثمر رسانیده و این دو مهم را 

.براي فروش بهتر خدمات و کاال به بهره مندي هاي مهم رسانم

.امید بر آن است تا سال هاي آینده تولید ایران با رونغی باورنکردنی براي عموم قرار گیرد

دیجیتال مارکتینگ

 طراحی و ساخت 18وب سایت از 0 تا 100

سئو و بهینه سازي انواع موضوعات براي گوگل

ایجاد بخش فروشگاهی براي انواع وب سایت ها

تولید اپلیکیشن براي تحول اقتصادي

 کار آفرینی و تولید

ساخت و تولید انواع محصوالت با دستگاه لیزر

ساخت انواع چراغ خواب سه بعدس و آباژور و لوستر

تولید انواع محصوالت با متریال پلکسی گالس

 ساخت انواع باکس در ابعاد و موضوعات مختلف

طراح نقشه راه توانمند سازي و جهش تولید در گام دوم انقالب اسالمی

(ایجاد سامانه مهم سازنده شو (سامانه ملی یکپارچه ساخت و تولید

تخصص و مهارت ها

HTML&CSS

فتوشاپ مقدماتی

(کانفیگ گیم (کانتراستریک

وردپرس و وکامرس

کورل دراو  و طراحی محصول

سئو و بهینه سازي

دیجیتال مارکتینگ

عکساي محصول

بین 8 الی 9 سالساخت انواع محصوالت لیزري

بین 8 الی 9 سال

بین 8 الی 9 سال

بین5 الی6 سال

بین5 الی6 سال

بین3 الی4 سال

بین1 الی2 سال

بین1 الی2 سال

بین1 الی2 سال
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