
شهر )برند متسون( و اپلیکیشن تارنما گستران  شرکت طراحی وب   
17118شماره ثبت:   

4ن، پیروزی، ساختمان بیستون، طبقه دوم واحد قزوین، خیابان جانبازا  
33696686-028  

 

 

 

 

 نونی شرکت قا اتمجوز 

 نظام صنفی رایانه ای استان قزوین  ✓
 الکترونیک وزارت صمت   نماد اعتماد ✓

مجو  دارای  تارنما گستران شهر  صنفی  شرکت  نظام  از  رسمی  ز 
ارت  ک وز نماد اعتماد الکترونیه ای کشور و همچنین مجوز  رایان

 رت می باشد. ن و تجاصنعت معد

   28010274شماره مجوز نظام: 

صمت:                     وزارت  مجوز  اطالعات 
                  شهر  گستران  تارنما:    امتیاز  صاحب
                                  03/ 1401/05:    اعطا  تاریخ 
 05/04/ 1403 تاریخ تا معتبر:  اعتبار تاریخ

 

 

 

 

 

 درباره شرکت تارنما 

 1395: تیم متسون  عالیت شروع ف 

بر این باور است که کارآفرینی    گروه طراحی سایت و کسب و کار اینترنتی متسون
ی شایسته کاربر ایرانی و  بزرگترین نیاز امروزه کشور است و می کوشد تا پاسخ 

حاصل تالش کارشناسان متسون ، راه    .محبوب بازارهای نوین اینترنتی ارائه دهد 
اندازی صدها کسب وکار اینترنتی است که در قالب وبسایت های فروشگاهی ، 
به  رسیدن  راه  اند،  رسیده  به شکوفایی  آموزشگاه  و  برندینگ  پرسنال   ، شرکتی 

اینت کار  و  در کسب  کارشناسان  پیروزی  که  نشیبی است  و  فراز  ، مسیرپر  رنتی 
متسون به کمک دانش فناوری اطالعات و ارتباطات ، طراحی وب ، بیزنس کوچینگ  

  . و پشتیبانی فنی آنرا هموار و پرشتاب کرده اند
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 ا نمونه کارهای شرکت تارنم

زیباترین  راه اندازی و طراحی    کسب و کارها و  برترین   باهمکاری  به  مفتخر  کت تارنما،  شر 
ظر سنجی  وب سایت در ناز نگاه کاربران  ن وب سایت های استان قزوین  و حرفه ای تری

 . می باشدعمومی در جستجوی گوگل 

 : در زیر برخی از نمونه کارهای شرکت را مشاهده بفرمایید
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 قهرمانی فروشگاه  – اتی مدرنتبلیغنمونه خدمات طراحی بیلبورد های  

 


