
چیست و هدف از فعالیت این مجموعه چیست؟رایا پروژه   

 

فعالیت خود  1399را آغاز نموده ودر سال  فعالیت خود 1398مجموعه رایا پروژه معتبرترین سایت انجام پروژه در سال 

های  است که فضایی امن و معتبر؛ را در اختیار افرادی قرار دهد که به دلیل مشغله را رسمی نمود و هدف این مجموعه این

با همکاری بهتری اساتید رشته های مختلف و  در پروژه خود دارند را فراهم کند و  کاری یا کسانی که نیاز به مشاوره

 و نرم افزار های تخصصی پی  راستای مشاوره و سفارش پروژه های صنعتی و شرکتی و کاربلد در  فریلنسر های باتجربه

تمامی پروژه های شما عزیزان است ارا است و آماده انجام درخواستو تاکنون بیشترین میزان رضایت را د  نموده . 

  

های دیگر  است که برخالف دیگر مکان  پروژه در انجام پروژه پشتیبانی و مشاوره رایگان یکی از مزیت های مهم رایا

یت کاری پاسخگو شما تمام وقت با حضور در دو شف ساعته واقعی را ارائه میدهد؛و کارشناسان رایا پروژه 24پشتیبانی 

رایا پروژه  راحت تر به نتیجه دلخواه خود برسیدمشاوره نیز یکی دیگر از مزیت های مثبت عزیزان خواهند بود تا بهتر و

میگیرند و مشتریان عزیز میتوانند سواالت و ابهامات  است که تمامی پروژه های انجام شده شامل مشاوره رایگان نیز قرار

.خود از متخصصان و مشاوران کاربلد و باتجربه رایا پروژه مطرح کنند ژهخود را در خصوص پرو  

 

 

 چه دالیلی رایا پروژه را نسبت به بقیه رقبا متمایز میکند؟

 

خدمات که ارائه داده میشود رضایت کامل داشته  برای رشد یک کسب کار و پیشرفت آن نیاز است تا کاربران و مشتریان از

باشد با  نوید تا به مشتریان خود میدهد که پروژه های که در هر حوزه مربوط کاریمان روژه اینباشند ؛ مجموعه رایا پ

دارای دانش و تجربه کاری باالیی هستند انجام میشود  بهترین کیفیت توسط افرادی که سالهاست در آن حوزه فعالیت دارند و

ای مشتریان عزیز ارسال میشودتوسط رایا پروژه تایید میشود و بعد بر و اصالت ؛ کیفیت پروژه . 

از پروژه تحویلی دارند به همین سبب  پروژه نیاز کاربران را درک نموده و آگاه است که کارفرمایان چه انتظاراتی رایا

 توسط بهترین و کاربلدترین متخصصان و فریلنسر مربوطه همان گرایش انجام میشود تمامی پروژه های دریافتی رایا پروژه

فریلنسر های سایت رایا پروژه توسط  خروجی پروژه تحویل کارفرمایان عزیز شود. تمامی متخصصان وتا بهترین 

 های الزم و نمونه کار از این دسته عزیزان گرفته شده است تا تضمینی برای کارشناسان مربوطه همان رشته تایید و تست

 .انجام صحیح پروژه های دریافتی باشد



 خدمات رایا پروژه

 

یت رایا پروژهیکی از مهم ترین خدمات سا مشاوره پروژه در حوزه های های مختلف و سفارش پروژه های شرکتی ،   

و بکارگیری متخصصان و  با استفاده باشد رایا پروژه یکی از وظایف خودرا اینگونه تعریف کرده است که  می  صنعتی

برنامه نویسی   اری ، ترجمه ، تایپپروژه های شرکتی ، نرم افز کارشناسان با تجربه و پویا در زمینه های مختلف سفارش

، مشاوره ای کامل و درست ارائه دهد  و کاربران عزیز و. به مشتریان  . 

و آسوده در بزرگترین سایت انجام  سعی رایا پروژه و تیم متخصص آن رضایت مشتریان است که بتوانند با خیال راحت تمام

کنند و با بهترین کیفیت در زمان معین شده توسط مشتریان عزیز تحویل  پروژه ؛ درخواست پروژه خود را ثبت سفارش

از خدمات آن کیفیت و خروجی پروژه  شد. شما عزیزان میتوانید با یک بار اعتماد به مجموعه رایا پروژه و استفاده خواهد

 درخواست انجام آن را میدهیدخانواده بزرگ ما باشید ؛ همچنین پروژه های که  مورد نظر خود را دریافت کنید و عضوی از

رفع گردد و اگر از خروجی کار راضی  ساعت پشتیبانی میشود تا ایرادت و سواالت شما عزیزان 48پس از انجام نیز تا 

برای شما مرجوع شود و یا مجدد پروژه شما انجام شود تا ایرادات رفع گردد نبودید میتوانید گزارش دهید تا مبلغ مجدد . 

 

مایه ماستاعتماد شما سر  

 

 رایا پروژه ) اولیت ما ؛  همواره در راستا اعتماد سازی بین مشتریان قدم می گزارد و شعار و اولویت تیم و همراهان 

واتساپ یا سایت انجام  و همین امر سبب شده تا مشتریان جدیدی که درخواست پروژه خود را از طریق (رضایت مشتریست

اشتندتوسط تیم رایا پروژه انجام دادند و رضایت د خواهند داد ؛ همان کسانی هستند که در گذشته پروژه را  . 

یا اینکه این   گروه انجام دهند ؛ رضایت باعث شده که مجدد به این مجموعه اعتماد کنند و پروژه خود را با این همین

دادند  توسط افرادی به ما معرفی شدند که قبال پروژه را در سایت رایا پروژه انجام مشتریان جدید که ثبت سفارش انجام دادن

پروژه را جهت انجام پروژه های شرکتی و صنعتی  که به نزدیکان و افراد دیگر سایت رایاو همین رضایت باعث شده است 

کنند و نرم افزار های تخصصی معرفی . 

 


