ﻣﯿﻬـﻦ وب ﻫﺎﺳـﺖ ارزان اﻣـﺎ ﺑـﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان آن
ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﯾﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﻫﺎﺳﺖ.

ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮕﯽ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آن
را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺂن آﻧﻼﯾﻦ زﯾﺎدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ و ﻏﻮل اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و اﮔﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

ﻋﻠﺖ

اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﻪ
ﻣﺪت 2ﻣﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ام.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻫﺎﺳﺖ از اﯾﺮان اراﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
و ﻫﻢ از آﻟﻤﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮﺗﺰﻧﺮ .
ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻻزم و ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای راه اﻧـﺪازی را در ﺧـﻮد دارد و
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان ارزان وﻟﯽ ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ
وب ﻫﺎﺳﺖ
از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﻮل ﺑﺪی ﻫﻤﺎنﻗﺪر آش ﻣﯿﺨﻮری.اﯾﻦ در ﻫﻤﻪ
ﻣﻮارد ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺳﺮور اﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﮐﻞ ﺟﻬﺎن
و ﺣﺘﯽ اﯾﺮان !ﻧﺪارد.
و ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯿﮕﺰاﺷﺘﻢ در ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﻧﻤﯿﺸﺪ!
ﮔﻮﮔﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺪاد.

ودر ﮐﻨﺴﻮل ﺟﺴﺘﺠﻮی

در ﮐﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﯾﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
اﺷﺘﺒﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زدن
ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﺑﻪ آن داﻣﻦ
زده ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎﻧﺪارد راه
ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ رو دارﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ:
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 24و ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ را از
ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ %20ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﻫﺎﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ%20

