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علی سیدلر
شماره تماس0914 7353 053 :

بیوگرافی
علی سیدلر هستم .بیش از  10سال هست در حوزه دیجیتال مارکتینگ ،طراحی و بهینهسازی سایت ،تولید محتوا
و سئو به صورت تخصصی فعالیت میکنم .این فعالیت شامل همکاری با مجموعههای حرفهای و به صورت پروژهای
یا فعالیتهای عامالمنفعه بوده است .تالش خواهم کرد تا همکاری پیش رو مثل پروژههای قبلی به موفقیت برسند.

مهارتها
طراحی سایت
•

وردپرس و جومال

•

HTML 5 - CSS3 - Java Script - jQuery - Bootstrap - Bulma

سئو
•

تکنیکال سئو:
GtMetrix - Google Speed Insight - Google Search Console - Woorank - Devtools - Seobility

•

: On-Page SEO
پرسونای مخاطب  -لحن برند  -سفر راه مشتری  -تقویم محتوا  -تولید محتوای سئو شده  -لینک سازی داخلی
آنالیز رقبا تحقیق کلمات کلیدی پر مخاطب از ابزارهای مختلف و مسلط به:
Google Search console - Google Analytics - Google Trend
Kwfinder - keywordtools - Google Keyword Planner - Alexa - Moz pro

•

:Off-Page SEO
آنالیز رقبا از ابزارهای مختلف و مسلط بهAlexa - Moz pro - Ahrefs - SEMrush :
انواع لینک سازی خارجی  -تدوین ریپورتاژ آگهی  -سوشال سیگنال  -تبلیغات گوگل ادز
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سوابق شغلی
محل کار

سمت

تاریخ اشتغال

تیم دیجیتال مارکتینگ ADLAN

مدیر دیجیتال مارکتینگ

1399

آژانس دیجیتال مارکتینگ Loris

مدیر محتوا و سئو

1398

آژانس دیجیتال مارکتینگ Lumu

مدیر محتوا و سئو

1397

استارتاپ استدیو Inovira

کارشناس محتوا و سئو

1396

تیم طراحی و توسعه TABrooz

طراحی سایت و سئو

1395

فریلنسر

طراحی سایت و سئو

 1392تا 1394

فریلنسر

طراحی سایت

 1388تا 1392

نمونه کار:
بخشی از نمونه پروژههایی که انجام دادم ،میتوانید روی آنها کلیک و وارد سایت مربوطه شوید.
پروژههای داخلی:
 .1خانه هوشمند ساید
 .2بازرگانی نیلویی
 .3موسسه آموزش عالی ارژنگ
 .4تیم دیجیتال مارکتینگ آدالن
 .5کلینیک تخصصی پوست و مو ایران مهر
Pasha solutions .6
 .7زیبانوس
 .8مجتمع آموزشی دکتر هدایتی
 .9فرجاد پور محمد
 .10کلینیک فیزیوتراپی اریکه سالمت
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 .11شرکت ایپک فلوک
 .12انجیکو
 .13میالد مسکن
 .14ایده هنر
 .15یرینو
 .16داروخانه آنالین روشا
933DM .17
 .18جلسات باز تبریز
 .19فروشگاه محصوالت سبز
 .20گالری آتای ُدر
پروژههای خارجی:
phytoessence .1
dry cleaners .2
download dev tools .3
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