تعرفه های طراحی سایت

عنوان

توضیحات

انجام

دامنه همان آدرس سایت هست که در ابتدای کار

خرید دامنه

بایستی خریداری شود؛ ما فقط دامنه ( ).irرا پشتیبانی

 10دقیقه

می کنیم که دامنه ملی و به مالکیت شماست.

خرید هاست

 10دقیقه

اتصال دامنه به هاست

رسمیت شناخته و کد اتصال هاست شما را بپذیرد.

 5ساله  100هزار تومان

 2Gساالنه  100هزار تومان
 3Gساالنه  130هزار تومان

های ما توسط کشور آلمان پشتیبانی می شوند.
 48ساعت زمان می برد تا ایرنیک ،دامنه شما را به

یکساله  20هزار تومان

 1Gساالنه  80هزار تومان

هاست همان فضای ابری هست که دیتاهای سایت شما در
آن جهت نمایش به جهانیان ،بارگذاری می شود؛ هاست

مبلغ

 10دقیقه

رایگان می باشد.

شما مختار هستید از بین  1500طرح سایت استاندارد و

انتخاب طرح سایت

حرفه ای  -به عنوان دموی کار  -یک طرح را به سلیقه

اختیاری

رایگان می باشد.

خودتان انتخاب و به ما معرفی بفرمایید.
طرح انتخاب شده توسط شما ،توسط کارشناسان ما

وردپرسی سازی طرح

وردپرسی شده و بر روی هاست شما بارگذاری می شود؛

یک هفته

 3میلیون تومان

حاال با جستجوی دامنه ،سایت شما باالست.

نصب افزونه ها

انتشار  5مقاله

سایت وردپرسی شما نیاز به  13افزونه کاربردی دارد
که توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی می شوند.

در بحث سئو(نمایش سایت بین مقاالت برتر در هر
جستجو) الزامی هست که اقدام به تولید مقاله نمایید.

 30دقیقه

 100هزار تومان

یک هفته

 300هزار تومان

جهت کاهش هزینه های شما بزرگواران ،کارشناسان ما

آموزش مقاله نویسی

طی  120دقیقه به شما یا ادمین سایت شما ،اصول مقاله

 2ساعت

رایگان می باشد.

نویسی(پروژه محور) را آموزش می دهند.
اگر برای شروع ،تمام مدت زمان ها را یک سال درنظر

مجموع

بگیریم ،جمع مبالغ طراحی یک سایت حرفه ای را در
این بخش شرح خواهیم داد.

 09905745801حامد ارجمند

 3هفته

 3میلیون و
پانصد هزار تومان

تعرفه های توسعه سایت

عنوان

توضیحات

انجام

مبلغ

تیم ما بر حسب  Word Pressاقدام به توسعه و تولید

وردپرسی سازی سایت

محتوا در سایت شما می نماید لذا حتما بایستی یا سایت

یک هفته

 2میلیون تومان

شما وردپرسی باشد یا وردپرسی سازی شود.

هاست همان فضای ابری هست که دیتاهای سایت شما در

اتصال به هاست

آن جهت نمایش به جهانیان ،بارگذاری می شود؛

 30دقیقه

رایگان می باشد.

جهت بارگذاری سایت نیاز به اتصال به هاست داریم.

نصب افزونه ها

انتشار مقاله

ثبت در گوگل

سایت وردپرسی شما نیاز به  13افزونه کاربردی دارد که
توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی می شوند.

در بحث سئو(نمایش سایت بین مقاالت برتر در هر
جستجو) الزامی هست که اقدام به تولید مقاله نمایید.

جهت هر چه سریع تر  Indexشدن مقاالت سایت شما
بایستی در  google search consoleثبت شوند.

 30دقیقه

رایگان می باشد.

 100 ، %94هزار تومان
سه روز

 150 ، %95هزار تومان
 200 ، %96هزار تومان

 10دقیقه

رایگان می باشد.

جهت کاهش هزینه های شما بزرگواران ،کارشناسان ما

آموزش مقاله نویسی

طی  120دقیقه به شما یا ادمین سایت شما ،اصول مقاله

 2ساعت

رایگان می باشد.

نویسی(پروژه محور) را آموزش می دهند.

اگر برای شروع ،انتشار  10مقاله  %94را درنظر بگیریم،

مجموع

جمع مبالغ توسعه یک سایت حرفه ای را در این بخش
شرح خواهیم داد.

 09905745801حامد ارجمند

 3هفته

 3میلیون تومان

تعرفه های سئوی سایت

عنوان

توضیحات

انجام

مبلغ

تیم ما بر حسب  Word Pressاقدام به توسعه و تولید

وردپرسی سازی سایت

محتوا در سایت شما می نماید لذا حتما بایستی سایت

---

---

شما وردپرسی باشد.

هاست همان فضای ابری هست که دیتاهای سایت شما در

اتصال به هاست

آن جهت نمایش به جهانیان ،بارگذاری می شود؛

 30دقیقه

رایگان می باشد.

جهت بارگذاری مقاالت نیاز به اتصال به هاست داریم.

نصب افزونه ها

انتشار مقاله

ثبت در گوگل

سایت وردپرسی شما نیاز به  13افزونه کاربردی دارد که
توسط کارشناسان ما نصب و راه اندازی می شوند.

در بحث سئو(نمایش سایت بین مقاالت برتر در هر
جستجو) الزامی هست که اقدام به تولید مقاله نمایید.

جهت هر چه سریع تر  Indexشدن مقاالت سایت شما
بایستی در  google search consoleثبت شوند.

 30دقیقه

 100هزار تومان

 100 ، %94هزار تومان
سه روز

 150 ، %95هزار تومان
 200 ، %96هزار تومان

 10دقیقه

رایگان می باشد.

جهت کاهش هزینه های شما بزرگواران ،کارشناسان ما

آموزش مقاله نویسی

طی  120دقیقه به شما یا ادمین سایت شما ،اصول مقاله

 2ساعت

 100هزار تومان

نویسی(پروژه محور) را آموزش می دهند.

اگر برای شروع ،انتشار  10مقاله  %94را درنظر بگیریم،

مجموع

جمع مبالغ توسعه یک سایت حرفه ای را در این بخش
شرح خواهیم داد.

 09905745801حامد ارجمند

یک میلیون و
 3هفته

دویست هزار تومان

