
   7/1/95 – لیست قیمت خدمات طراحی وب سایت

ه ح ف  04۱-۳۵۵74۹07              :تماس  شماره    دوم قهطب ۹۵ پالک ، انآب ۱۳ عتقاط ، جدید ورپاست خیابان ، رسانآب آدرس : تبریز، | 1  ص

 واحد )تومان( قیمت امکانات و خدمات کد خدمات بخش
تهیه
 

محتوا
 

 مورد 000/6۵ (عکاسی هزینه) عکاسی  .۱

  رایگان وبسایت محتوای تهیه راهنمای ارائه  .2

 مورد 000/20 اسالیدر متن تهیه  .۳

 مورد 000/۵ اخبار بندی دسته تهیه  .4

 مورد 000/۵ مقاالت بندی دسته تهیه  .۵

 صفحه 000/۱0 مطالب متن تهیه  .6

  رایگان وبسایت محتوای تهیه برای مشتری به مشاوره  .7

ی
طراح

 
ک

گرافی
 

 مورد 000/۱0 تصاویر اسکن  .8

۹.  edit مورد 000/۱0 محصوالت تصاویر 

۱0.  edit مورد 000/۱0 کارها نمونه 

 مورد 000/000/۳ قالب سایت وردپرس اختصاصی گرافیک طراحی  .۱۱

 مورد psd 000/۵00گرافیک اختصاصی قالب  طراحی  .۱2

 مورد 000/۵۵ تبلیغات بنرهای طراحی  .۱۳

 مورد 000/80 هدر طراحی  .۱4

 مورد 000/8۵ شو اسالید طراحی  .۱۵

 مورد 000/۱0 کلید طراحی  .۱6

  000/۱20 تغییر رنگ قالب و استایل  .۱7

ورود
 

محتوا
 

 مورد 000/20 فیلم بصورت اطالعات ورود  .۱8

  000/۵0 سایت معرفی بصورت اطالعات ورود  .۱۹

  000/۵0 نظرسنجی بصورت اطالعات رودو  .20

 مورد 000/۱0 خبر بصورت اطالعات ورود  .2۱

 مورد 000/20 مقاله بصورت اطالعات ورود  .22

 صفحه 000/20 صفحه ۱0تا   صفحه بصورت اطالعات ورود  .2۳

 صفحه 000/۱0 صفحه ۵0تا   ۱0 صفحه بصورت اطالعات ورود  .24

 صفحه 000/8 هصفح ۱00تا   ۵0 صفحه بصورت اطالعات ورود  .2۵

 صفحه ۵00/۵ صفحه 200تا  ۱00  صفحه بصورت اطالعات ورود  .26

 صفحه 000/4 صفحه 200باالی   صفحه بصورت اطالعات ورود  .27

 مورد 000/۱0 محصول ۱00محصول  تا  بصورت اطالعات ورود  .28

 مورد ۵00/۵ محصول 200تا  ۱00محصول   بصورت اطالعات ورود  .2۹

 مورد 000/4 محصول 200صول باالی  مح بصورت اطالعات ورود  .۳0
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 مورد 000/۱0 کار نمونه بصورت اطالعات ورود  .۳۱

 مورد ۵00/۵ کار نمونه ۱00باالی  اطالعات ورود  .۳2

 تصویر 000/8 عکس گالری بصورت اطالعات ورود  .۳۳

 مورد 20 000/۹0 پاسخ و پرسش بصورت اطالعات ورود  .۳4

ت
خدما

 
ت

دامنه،خدما
 

ی
میزبان

 

  رایگان دامنه نام قالانت در همکاری  .۳۵

 مورد 000/۱0 عدد یک یکساله ir دامنه ثبت  .۳6

  000/۱0 ایمیل ایجاد  .۳7

۳8.  Mg50 000/20  

۳۹.  Mg100 000/6۵  

40.  Mg200 000/۹۵  

4۱.  Mg400 000/۱80  

42.  Mg500 000/2۵۵  

4۳.  1 Gig 000/4۵0  

44.  2 Gig 000/62۵  

4۵.  5 Gig 000/000/۱  

ت کاالها
مدیری

 

 و
ت

پرداخ
   محصوالت بندی ستهد تهیه  .46 

   محصوالت  .47

   محصوالت بندی دسته  .48

  000/۵۵0 آنالین پرداخت  .4۹

ل
ماژو

 
 ها

 و
ابزارها

 

  000/80 معمولی اسالیدر  .۵0

  000/۵۵ سایت نقشه  .۵۱

  000/۵۵ کلیک راست کردن غیرفعال  .۵2

  000/2۵ آکاردیونی منوی  .۵۳

  000/۵۵ کریوسل  .۵4

  tab 000/۵۵ منوهای  .۵۵

  000/200 پیشرفته جستجوی  .۵6

  online 000/220 پشتیبانی  .۵7

  000/۱20 ای حرفه آنالین مترجم  .۵8

  000/۵0 خبرنامه  .۵۹
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60.  print 000/۵0  

  000/۵0 گوگل نقشه  .6۱

  000/۵0 هوا و آب  .62

  000/۵0 تقویم  .6۳

فرم ها
 

  000/۱20 استخدام فرم  .64

  000/۱20 نمایندگی درخواست فرم  .6۵

  000/۵۵0 فرمساز  .66

  000/۵۵0 جداول ساخت و یریتمد  .67

  000/۱20 سفارش ساده ثبت فرم  .68

  000/۵۵0 سفارش با پرداخت ثبت فرم  .6۹

دانلو

د ها
 

  000/۹0 دانلود ساده  .70

  000/6۵0 مدیریت دانلودهای حرفه ای  .7۱

 بهینه سازی سئو
  Seo 000/۳00 مدیریت ماژول  .72

   جستجو موتور در ثبت  .7۳

  سرویس

 بیم بیم
 بیم بیم یتیمدیر سرویس  .74

 
 

خدمات فنی 

ومشخص کردن 

 عیب

 مورد 000/۳۵ ۳بررسی فنی ومشخص کردن عیب  کارشناسی درجه   .7۵

 مورد 000/۵۵ 2بررسی فنی ومشخص کردن عیب  کارشناسی درجه   .76

 مورد 000/6۵ ۱بررسی فنی ومشخص کردن عیب کارشناسی درجه   .77

 خدمات فنی و

 رفع عیب

 ساعت 000/6۵ ۳کارشناسی درجه –رفع عیب   .78

 ساعت 000/8۵ 2کارشناسی درجه –رفع عیب   .7۹

 ساعت 000/۹۵ ۱کارشناسی درجه –رفع عیب   .80

صفحات فرود و 

 المانهای تبلیغاتی

 مورد 000/240 طراحی صفحه اینترو به صورت استاتیک با گرافیک کامل  .8۱

 مورد 000/880 طراحی صفحه اینترو به صورت فلش و متحرک با گرافیک کامل  .82

 مورد 000/4۵0 و نمایشی بصورت پویا تبلیغاتی المانهایطراحی   .8۳

ت
سای

ی از 
پ گیر

ک آ
ب

 

 مورد ۱00Mg 000/80بک آپ گیری تا   .84

 مورد 200Mg 000/۹۵بک آپ گیری تا   .8۵

 مورد ۳00Mg 000/۱2۵بک آپ گیری تا   .86

 مورد 400Mg 000/200بک آپ گیری تا   .87

 ۵00Mgبک آپ گیری تا   .88
 مورد 000/220
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 مورد ۱000Mg 000/2۵0بک آپ گیری تا   .8۹

 مورد 2000Mg 000/۳00بک آپ گیری تا   .۹0

 ۳000Mgبک آپ گیری تا   .۹۱
 مورد 000/4۵0

 ۵000Mgبک آپ گیری تا   .۹2
 مورد 000/۵80

 


