
 

  تعرفه طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی سایت
  )تومان(قیمت   شرح  امکانات

 000/350  -  قیمت پایه

  000/200  .توسط پنل مدیریت می توانید وبسایت خود رابه طورکامل مدیریت نمایید  پنل مدیریت
  هدیه  همراه با قیمت پایه محاسبه شده  )ساده(طراحی قالب 
  000/300  طراحی خالقانه و نو مطابق سلیقه طراحان شرکت  )حرفه اي(طراحی قالب

  000/450  مطابق سلیقه مشتري  )اختصاصی(طراحی قالب 
  000/60  طراحی لوگوي اختصاصی براي شرکت یا سازمان شما  طراحی لوگوي اختصاصی

صفحه ورود 
 ]اینترو[سایت

دوچندان می صفحه فلش یا انیمیشن براي ورود به سایت که زیبایی سایت را 
  .کند و براي سایت چند زبانه واجب است

000/150  

  000/100  افزایش بازدید و رنک سایت  بهینه سازي وبسایت
  000/300  ارسال پیامک کوتاه در قسمت هاي مختلف سایت  ارسال پیامک

شماره اختصاصی ارسال 
  پیامک

می امک نیز رایگان یدر صورت استفاده از خط اختصاصی امکان دریافت پ
  باشد

  متغیر

  هدیه  .عضویت براي کاربران با درج شماره همراه می باشد  خبرنامه پیامکی
  000/90  .عضویت براي کاربران با درج ایمیل می باشد  خبرنامه

درگاه پرداخت آنالین 
  )مستقیم(

  000/700  پرداخت آنالین توسط سیستم شتاب و اتصال مستقیم با بانک مدنظر

 درگاه پرداخت آنالین
  )واسط(

 ارائهپرداخت آنالین توسط سیستم شتاب با استفاده از شرکت هاي خصوصی 
  دهنده

000/500  

  000/600  مناسب براي سایت هاي فروشگاهی  سبد خرید
سیستم پشتیبانی و ارسال 

  تیکت
-  000/150  

  000/70  نمایش تصاویر به صورت گالري در سایت با افکت هاي نمایشی مختلف  گالري تصاویر پیشرفته
  هدیه  -  نقشه سایت

  هدیه  -  صفحه ارتباط با ما
  هدیه  -  صفحه درباره ما



  000/70  براي فروشگاهی که پس از خرید محصول سایت به مشتري فاکتور دهد  فاکتور دهی به مشتریان
  000/800  -  وبالگ اختصاصی سایت

  000/130  -  وبالگ سایت
  000/180  -  مرکز دانلود

  000/1200  عضویت –ورود   ثبت نام کاربران
  000/80  -  اسالید شو حرفه اي

  هدیه  -  بخش یا صفحه پیوندها
  000/30  -  بخش تبلیغات

  000/300  در سایت شما... جستجوي کاال، محصول، برند و   جستجوي داخلی
  هدیه  -  منوي اصلی سایت

  000/150  -  صفحه استخدام
  Facebook,Skype,Yahoo,… 000/20  شبکه هاي اجتماعی

  Google Map 000/35استفاده از   نقشه شرکت
  مبلغ قرارداد% 80  -  زبان دوم سایت

انتقادات، صفحه 
  پیشنهادات و نظرات

-  000/50  

  000/15  مناسب براي سایت هایی که پرداخت آنالین دارند  خرید راهنمايصفحه 
  000/30  -  منوي کناري سایت

دریافت نماد اعتماد 
  الکترونیکی

  000/150  براي سایت هایی که پرداخت آنالین دارند مناسب

  مبلغ قرارداد% 50  ازاي هر سال به  پشتیبانی
  متغیر  ویندوز  هاست
  متغیر  -  دامنه

  توافقی  -  سایر امکانات

  الزم به یادآوري است که تعرفه هاي باال صرفا جهت آشنایی با محدوده قیمت ها بوده و قیمت نهایی براساس
 .گرفته خواهد بودتوافق صورت 

  09182344254*             083- 45220404    دارید؟ نیاز راهنمایی به
www.admin123.ir         www.mehrgan-group.ir 

  :شرکت فنی مهندسی مهرگان، آدرس 
 .، شرکت فنی مهندسی مهرگان)سابق ( خیابان راه کربال، نرسیده به سینما احسان 


