
پلن قیمت / طراحی وبسایت شرکیت

حرفه ایمتوسطپایهموارد طراحی سایت شرکیت
30 روز کاری20 روز کاری7 روز کاریمدت زمان تحویل

داردداردXطراحی هویت بصری

داردداردXطراحی قالب اختصایص مربوط به برند

داردتماس بگیریدتماس بگیرید طراحی لوگو

دارددارددارددامنه رایگان

5 گیگ3 گیگ1 گیگهاست و فضای میزبانی

1 سال1 سال6 ماهپشتیبانی فین رایگان

داردداردداردبهینه سازی داخلی سایت

داردداردXافزایش سرعت سایت

داردXXمعرفی تیم

داردXXگالری محصوالت

داردXXقسمت نمونه کار ها

داردداردداردبخش اخبار

داردداردداردآمار بازدید کنندگان

داردداردداردصفحه تماس با ما

داردداردداردصفحه درباره ما

داردداردXصفحه پروژه ها

داردداردXسئو مقدماتی سایت

1 زبان رایگانتماس بگیریدتماس بگیرید اضافه کردن زبان دوم 

داردداردداردطراحی بخش وبالگ

داردداردداردآموزش مدیریت سایت

10 صفحه5 صفحه1 صفحهورود محتوا در سایت

5 اسالید3 اسالید1 اسالیدطراحی اسالیدر صفحه اصلی
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پلن قیمت / طراحی وبسایت شرکیت

داردداردداردبخش چت آنالین با مشتریان

تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید فرم ثبت سفارش

تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید فرم تماس اختصایص

تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید فرم استخدام

داردداردXمشاوره دریافت اینماد

داردتماس بگیریدXثبت سفارش آنالین

3 مرحله2 مرحله2 مرحلهروش پرداخت

داردتماس بگیریدتماس بگیرید طراحی اپلیکیشن وب ویو اندروید

21.000.000 ت15.000.000 ت7.500.000 تهزینه کل
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جهــت تمــاس بــا کارشناســان فــروش وب داران و مشــاوره رایــگان می توانید 
بــا شــماره  02188804540  تمــاس حاصــل نماییــد و یــا بــه شــماره واتــس آپ 

09381328600  پیــام ارســال کنیــد.

  سواالت متداول
1-  چه تعداد نمونه کار و محصوالت می توانیم در سایت قرار دهیم؟ محدودییت در قرار دادن محتوا از قبیل مقاالت، 

محصوالت و نمونه کارهای شما در سایت وجود ندارد.

2- آیا می توانیم ساییت را که طراحی شده بعد از مدتی به طور کلی تغییر داد )امکاناتی به آن اضافه و یا کم کنیم(؟ 
بعد از طراحی سایت و تایید شما هر زمان تصمیم گرفتید که به سایتتان امکاناتی اضافه کنید و یا تغییرات کلی انجام دهید با توجه به 

درخواست شما و برآورد هزینه انجام کار جدید می توان تغییرات مورد نظرتان را انجام داد.

3- برای من سایت شرکیت طراحی کرده اید می توانم بعد از مدتی آن را به فروشگاهی تغییر دهم؟ بله امکان تغییر 
سایت شرکیت به سایت فروشگاهی و بلعکس وجود دارد و برای انجام اینکار هزینه با توجه به میزان درخواست )حجم کاری( شما 

محاسبه می شود.

4- من دامنه و هاست دارم، آیا هزینه آن از پکیج انتخابی کم می شود؟ بله در صورتی که شما دامنه و هاست داشته باشید با 
توجه به پلن درخواسیت شما هزینه هاست و دامنه از پلن شما کسر می گردد.

5- پشتیبانی شامل چه مواردی است؟ پشتیبانی موارد فین سایت شما، مشکالت در نمایش سایت، باال نیامدن وب سایت، و هر 
گونه مواردی که در نمایش سایت اختالل ایجاد کند، را شامل می شود.

6- بعد از مدت پشتیبانی هزینه ای جهت ادامه آن باید پرداخت کنیم؟ بعد از مدت زمان پشتیبانی چنانچه می خواهید 
پشتیبانی برای شما انجام شود به صورت ساالنه 25% هزینه طراحی سایت اولیه را پرداخت می نمایید.


