
سئو تلفیقی از دانش و هنر است.
چیدمان درست نوع نوشتاری کلمات کلیدی در داخل
صفحه و ایجاد ارتباط با صفحات دیگر سایت با توجه

به ریسورس تجربه سئو من است.

از انتخاب اسم دامنه تا گرفتن رتبه یک گوگل روی این
تجربه حساب کنید.

جواد یاسمی
استراتژیست سئو

اطالعات تماس

تحصیالت
زبان ها

پروژه های
جدید

کارشناسی ارشد MBA گرایش مارکتینگ
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی آمار
دانشگاه تهران

عربی انگلیسی فارسی

ENG عفا
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javadyasemiseo@gmail.com

www.javadyasemi.ir

@javadyasemi
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سرویس EPOS لندن 

پیشنهاد دهنده اسم برند 

تقویم بادصبا badesaba.ir

rawshan.com

collagenmag.com

فروشگاه اینترنتی کتاب  dojeldi.com

کارخانه تولید رنگ

 مجله کالژن آمریکا 

palayesazan.com  کارخانه فیلتر تصفیه آب   

aotm.co.uk

brandyek.com

نمونه کار

سونوگرافی آنومالی، عکس رنگی رحم
سرطان غدد لنفاوی

انواع سونوگرافی، سونوگرافی سینه و...

دکتر بواسیر خانم، هزینه لیزر چربی شکم
هزینه عمل کیست مویی

آب اوردن شکم بعد از لیپوماتیک
و...

 red hot pizza
 chicken and cevapi
 greyhound crawley
  hanwell pizza &...

بهترین کتاب های جیبی
کتاب رودین، کتاب جیبی

سروش حبیبی، انتشارات و...

تكلفة عملية تحديد نوع الجنين
و...

رزرو هتل ، رزرو هتل کیش، 
رزرو هتل مشهد،

رزرو هتل تهران، بوم گردی و...  

ساندویچ پانل، کانکس
 درب سردخانه

 پانل سردخانه و...

نوشابه چیست؟
 طرز تهیه دوغ

فواید نوشابه و...
  

pco car hire, pco car rental
uber car rental, pco car
pco mercedes rent & ...

اوزون تراپی مو
عوارض اوزون تراپی مو

معایب اوزون تراپی مو و...

پوشک
 خرید پوشک

پوشک بچه و...

سررسید 
سررسید ١٤٠٠

 خرید سررسید و...

خدمات شبکه، پشتیبان شبکه
خدمات اکتیو شبکه

تجهیزات اکتیو شبکه چیست و...

 مشاوره سئو
 سئو در مشهد

و...

افضل شركة تصميم مواقع
تصميم موقع في عمان
شركة تصميم مواقع و...

نمایندگی پمپ لوارا، تعمیرات پمپ لوارا
تعمیر پمپ آب پنتاکس 

تعمیر ست کنترل و...

damavand tour
&...

پنل فالوور
و ...

خرید بذر خشخاش تریاک
پودر هیپوفیز بوعلی و...

iranhotelonline.com
ایران هتل

aryabaron.com
آریا بارون

alis.ir
عالیس

gmdirecthire.co.uk
GmDirectHire

follimu.com
فولیمو

rathgraphic.com
رث گرافیک

taraznet.com
تراز نت

javadyasemi.ir
جواد یاسمی

ninipay.com
نی نی پی

drhodaee.com
دکتر هدایی

nashremahi.com
نشر ماهی

noorivf.com
کلینیک نور

bita.clinic
بیتا کلینیک

acefood.uk
Acefood

iranamaze.com
IranAmaze

tebbe-sama.ir
طب سما

weboman1.com
وب عمان

pumpoo.ir
پمپو

flwland.com
فالو لند


