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 دارکوب طراحی سایت ، سئو و هاست فاکتورپیش 

 
 ------| شماره :  --/--/--:  تاریخ

 

 روز در هفته 7 هساعت 42پشتیبانی آنالین 
 

 ----------------------- : خریدار

 
 :خرید و فروش اینترنتی طراحی وب سایت

 

لاير *** میلیون بیستصد و لاير معادل  03333330083جمع مبلغ:  ***   

 روز کاری خواهد بود 03 طراحی سایتمدت زمان  -
 درصد در انتها دریافت می گردد 03درصد در ابتدا و  03 -

 

از جومال  و یا وردپرس و یا دروپال و یا مجنتو و یا پرستا استفاده  .1
 شاپ و یا اپن کارت به عنوان پایه

----- ----- 

پیاده سازی طرح سایت به صورت دایوبیس و مناسب جهت موتور  .2
قالب ها توسط دارکوب پیاده سازی می گردند و از قالب )جستجو 

 (آماده استفاده نمی شود
 

2333333 
 ریال

 ریال میلیون دو

 آموزش پنل کاربری .0
 

 ریال پانصد هزار ریال 033333

 ریال پانصد هزار ریال 033333 ایمن سازی وب سایت .4

 1333333 پشتیبانی یکساله سایت .0
 ریال

 الری یک میلیون

 1333333 اختصاص هاستینگ .6
 ریال

 الری یک میلیون

 13333333 درج و مدیریت آگهی و پروفایل کاربرانسیستم  .7
 ریال

 میلیون ریال ده

 0333333 سیستم ویژه سازی آگهی به صورت یک ماهه با قابلیت تمدید .8
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 13333333 فیلتر آگهی بر اساس مکان .9
 ریال

 ده میلیون ریال

 0333333 سیستم درگاه پرداخت آنالین مشتریان .13
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 13333333 طراحی ریسپانسیو وب سایت .11
 ریال

 ده میلیون ریال

 0333333 طراحی قالب وب سایت توسط گرافیست .12
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

   امکانات پیشرفته

 23333333 سیستم جستجوی پیشرفته مربوط به هر دسته بندی .10
 ریال

میلیون  بیست
 ریال

 03333333 کاربران وب سایت کاال و خدمات برای قابلیت فروش .14
 ریال

پنجاه میلیون 
 ریال
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 امکانات وب سایت

 
 عمومی سایت درج آگهی سایر امکانات

 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی 

  آگهیگالری تصاویر مربوط به هر 

  آگهیدسته بندی 

  آگهیمرتب سازی 

 سیستم ورود و عضویت در سایت 

 نمایش آدرس کوتاه مربوط به آگهی 

 نمایش اطالعات تماس مربوط به آگهی 

 قابلیت به روز رسانی آگهی 

 پس از یک ماه عدم نمایش اطالعات تماس آگهی های به روز نشده 

  تا بینهایت زیر شاخه آگهیقابلیت مدیریت دسته بندی 

 آخرین دیدگاه های ثبت شده 

 سیستم امتیاز مربوط به آگهی 

 نمایش پر امتیاز ترین آگهی ها 

 نمایش آخرین آگهی های ثبت شده 

  آگهیقابلیت تعریف تگ های مربوط به هر 

  گزارش تخلف مربوط به آگهی توسط کاربرانسیستم 

  مرتبطنمایش آگهی های 

  آگهیسیستم نظر دهی عادی بر روی 

  آگهیامکان ارائه توضیح مختصر و کامل مربوط به هر 

 قابلیت جستجو در وب سایت 

 سیستم اعالن و هشدار به صورت ایمیل 

 سیستم مدیریت بنرهای تبلیغاتی وب سایت 
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 وب سایتاستاتیک منوهای 
 صفحه اصلی 

 درباره ما 

 اخبار 

 تماس با ما 

 خدمات 

  هاپروژه 

 محصوالت 

 گالری تصاویر 

 گواهینامه ها 

 وبالگ مقاالت / 

 تعرفه ها 

 نمونه کارها 

 عمومی امکانات و ویژگی ها
 فرم تماس با ما 

 قابلیت مدیریت منوهای وب سایت 

 قابلیت مدیریت محتوای صفحات وب سایت 

 قابلیت مدیریت تصاویر وب سایت 

 قابلیت دسته بندی مطالب وب سایت 

 اعی در وب سایتنمایش شبکه های اجتم 

 سازگاری نمایش در موبایل و تبلت 

 قابلیت جستجو در مطالب وب سایت 

  قابلیت صفحه بندی لیست مطالب 

  بهینه سازی سرعت وب سایت 

 )... بهینه سازی وب سایت برای موتور جستجو )کدها، آدرس دهی صفحات و 

 نحوه پشتیبانی
  10الی  9پنج شنبه ها /  17الی  9به صورت تلفنی در ساعات کاری از ساعت 

 24  ساعته هفته روز در هفته به صورت سیستم تیکت 

 


