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 به نا خدا

 )استان مازندران(امالک فروش وبرند سازی  لیست قیمت خدمات
 

 امالک داران شمال کشور و متقاضیان ملک و ویال

 قیمت
و سرویسخدمات  شرح سرویس  ر 

د
ی
 ف

هزار  460
 تومان

اتصال سایت به  ،ت کامل امالک با تمامی امکانات یک سای 

 شبکه مجازی اینستاگرام
کامل امالک سایت   

 ) دومین ، هاست ، طراحی (

1 

تولید محتوای مسیل و مقاالت و جمالت انگیزشی جهت   بنا به خواسته

 سایت و اینستاگرام امالک
یمحتوانواع  تولید  

(تصویر و موشن.  ،پاکست صوتی،گرافیکیمتنی ،)   

2 

 ماهیانه
هزار  200

 تومان

روزانه با توجه به  یو پست ها یتخصص یسیمحتوا نو 

 یجهت جذب فالوور ها نستاگرامیگوگل و ا یها تمیالگور

 .هدفمند یواقع

اینستاگرامساماندهی سایت و  
 )فیس بوک ، لینکدن و تویتر(

3 

بنا به 
 درخواست

+ 
 

 

تولید تیزرهای تبلیغاتی امالک و معرفی فایلهای فروشی  

و یا  همچنین رپورتاژ آگهی جهت معرفی مکان های خاص 

 رای جذب سرمایه گذارشهرک ب

تبلیغاتی تیزرهای تولید   
عکاسی رایگان )رپورداژ آگهی، انیمیشن ،مستند ، داستانی...(  

4 

قیمت مناسب 
 و تخفیف

به طوری  vrهوشمند شدن لوگو و یا کارت ویزیت و ... به  

که وقتی با دوربین گوشی به طرف آن نگاه کنند فایلهایی 

 دارید نمایش داده میشودکه جهت فروش 

لوگوواقعیت افزوده    
...(تراکت و –بروشور  –بنر  –)روی کارت ویزیت   
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هزار  180
 تومان

هزار  310
 تومان

هزار  400
 تومان

1 

2 

3 

 با کیفیت)انتخاب مکان تور دلخواه( 360یک تصویر پانوی

تصویر همراه با روتوش مخصوص امالک و 10و تعداد 

و اتصال عکس ها به همدیگر و به  شمامارک کردن لوگوی 

 تصویر پانوی اصلی در نهایت صفحه مشخصات فایل

  ارزان 360تور مجازی 

یک تصویر پروموشن امالک به همراه مزایای :  

 لینک کوتاه شده و کدفریم تحویل شما داده میشود.

اختصاص یک آدرس یکتا بصورت صاب دامین به شما   

 دادهم میشود
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هزار  480
 تومان

هزار  750
 تومان

1 

2 

 

 -دیدبرتر دارای  نقاط در با کیفیت 360تصویر پانویشش 

-نیز می باشد تصویر توضیح دار 3اطاق شامل ،هر نقطه 

اتصال به -ر صورت لزوم صدای گویندهو یا دموسیقی متن 

 -امکان تماس مستقیم با مشاور فایل –ی امالک اسکای پانو

حرفه ای 360تور مجازی   
ارایه نقشه تخصصی /ثبت در گوگل مپ به همراه مزایای :

 1یک تیزرتبلیغاتی امالک /امالک جهت نشان گذاری فایلها
ثبت آگهی ویال به همراه تور در دایرکتوری تخصصی /دقیقه

یک آدرس /لینک کوتاه شده و کدفریم تحویل شما/متقاضیان ملک 

  صاب دامین یا نام امالک شما 
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انهزار توم 550 -قدم زن آزادمجهز به سیستم -کامل از ویال  3d 360تهیه  

مجهز –مارک گذاری هر اطاق یا مکان خاص جهت جهش 

امکان -مکان)در صورت نیاز(همسان سازی به سیستم 

آن محیط و توضیح فراخوانی مشاور و حضور مشاور در 

امکان تماس مستقیم  –امالک اسکای پانوی اتصال به  -مکان

 -با مشاور فایل

 نهیاواقع گرا 360تور مجازی 
ارایه نقشه تخصصی /ثبت در گوگل مپ :به همراه مزایای 

 1یک تیزرتبلیغاتی امالک /امالک جهت نشان گذاری فایلها
ثبت آگهی ویال به همراه تور در دایرکتوری تخصصی /دقیقه

یک /لینک کوتاه شده و کدفریم تحویل شما/متقاضیان ملک 

 آدرس صاب دامین یا نام امالک شما
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