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 دارکوب طراحی سایت ، سئو و هاست فاکتورپیش 

 
 ------| شماره :  --/--/--:  تاریخ

 

 روز در هفته 7 هساعت 42پشتیبانی آنالین 
 

 ------------------- : خریدار

 
 :به اشتراک گذاری ویدئو طراحی وب سایت

 

  

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

----- ----- 

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

 (شودآماده استفاده نمی 
 

2000000 
 ریال

 ریال میلیون دو

 آموزش پنل کاربری .3
 

 ریال پانصد هزار ریال 500000

 ریال پانصد هزار ریال 500000 ایمن سازی وب سایت .4

 1000000 پشتیبانی یکساله سایت .5
 ریال

 الری یک میلیون

 1000000 اختصاص هاستینگ .6
 ریال

 الری یک میلیون

 10000000 طراحی قالب وب سایت توسط گرافیست .7
 ریال

 میلیون ریال ده

 10000000 طراحی وب سایت به صورت ریسپانسیو .8
 ریال

 میلیون ریال ده

 10000000 سیستم عضویت و ورود وب سایت .9
 ریال

 ده میلیون ریال

 30000000 سیستم بارگذاری ویدئو .10
 ریال

سی میلیون 
 ریال

 30000000 سیستم مدیریت و گزارش گیری ویدئوها .11
 ریال

سی میلیون 
 ریال

 10000000 قابلیت درج نظر توسط کاربران .12
 ریال

 ریالده میلیون 

 10000000 در نظر گرفتن سیستم تگ .13
 ریال

 ده میلیون ریال

 5000000 قابلیت "نمایش ویدئو در سایت شما" .14
 ریال

میلیون  پنج
 ریال

 10000000 امکان دانلود ویدئو با فرمت های مختلف .15
 ریال

 ده میلیون ریال

 20000000 برای ویدئوها QRCODEسیستم بارکد  .16
 ریال

میلیون  بیست
 ریال

 10000000 سیستم تبلیغات بنری وب سایت .17
 ریال

 ده میلیون ریال



سازمان نظام  ازنام و عالمت تجاری ثبت شده. دارای مجوز فعالیت  دارکوب
صنفی رایانه ای استان تهران، گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک 

 کشور و مجوز نشر دیجیتال بر خط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 

 
7، واحد 4، سعادت آباد، سرو غربی، کوچه آریا، پالک هرانتآدرس :   

88328882 - 88320082 - 88328022تلفن تهران :   

 

لاير *** میلیون بیستو  سیصدلاير معادل  03333330380جمع مبلغ:  ***   

 روز کاری خواهد بود 60 طراحی سایتمدت زمان  -
 درصد در انتها دریافت می گردد 50درصد در ابتدا و  50 -
 
 
 

 به اشتراک گذاری ویدئو تیامکانات وب ساسایر 
 

 سیستم ورود و عضویت در سایت

 گذاری در شبکه های اجتماعیبه اشتراک 

 نمایش تعداد بازدید ویدئو

 نمایش زمان بارگذاری ویدئو

 HTTPSو  SSL نامهیگواه

 گزارش ورود و خروج کاربران

 ویدئوها در قابلیت جستجو

 نمایش دسته بندی های ویدئو

 نمایش ویدئوهای مرتبط

 نمایش کلیپ های پر بازدید

 

 

 10000000 سیستم اضافه به عالقه مندی ها .18
 ریال

 ده میلیون ریال

پلیر ویدئو  با قابلیت نمایش به صورت تمام صفحه، تغییر کیفیت  .19
 نمایش، تغییر میزان صدا 

20000000 
 ریال

بیست میلیون 
 ریال

هر کاربر با قابلیت نمایش ویدئوها، در نظر گرفتن صفحه برای  .20
پروفایل، آر اس اس، تعداد کل بازدید ویدئوها و دسته بندی های 

 ویدئوها

30000000 
 ریال

سی میلیون 
 ریال

 10000000 قابلیت دنبال نمودن ویدئوهای سایر کاربران .21
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000  وب سایتداخلی  سیستم پیغام  .22
 ریال

 ریالده میلیون 

 10000000 سیستم آمار بازدید مربوط به هر کانال .23
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 گزارش ورود و خروج کاربران .24
 ریال

 ده میلیون ریال

 50000000 قابلیت نمایش تبلیغ قبل از ویدئو .25
 ریال

پنجاه میلیون 
 ریال

 10000000 نمایش چند ثانیه از کلیپ به صورت هاور .26
 ریال

 ریالده میلیون 


