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 دارکوب طراحی سایت ، سئو و هاست فاکتورپیش 

 
 ------| شماره :  --/--/--:  تاریخ

 

 روز در هفته 7 هساعت 42پشتیبانی آنالین 
 

 ------------------- : خریدار

 
 :طراحی وب سایت

 

  

و یا دروپال و یا مجنتو و یا پرستا  استفاده از جومال  و یا وردپرس .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
 

2000000 
 ریال

 ریال میلیون دو

 کاربریآموزش پنل  .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

 5000000 سیستم فروشگاهی وب سایت .7
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 10000000 ریسپانسیوطراحی وب سایت به صورت  .8
 ریال

 میلیون ریال ده

 5000000 سیستم پرداخت آنالین مشتریان .9
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 5000000 طراحی قالب وب سایت توسط گرافیست .10
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 30000000 راه اندازی سیستم تخفیف گروهی بر روی وب سایت .11
 ریال

سی میلیون 
 ریال

 10000000 ایجاد سیستم نظر سنجی .12
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 فیلتر بر اساس مکان .13
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 طراحی سیستم خرید به عنوان هدیه .14
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 ورود از طریق گوگل و یاهو .15
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 ورود از طریق شماره موبایل .16
 ریال

 ده میلیون ریال
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لاير *** میلیون صد و نودلاير معادل  03333330301جمع مبلغ:  ***   

 روز کاری خواهد بود 40 طراحی سایتمدت زمان  -
 درصد در انتها دریافت می گردد 50درصد در ابتدا و  50 -
 پرداخت وجه << شماره حساب هادر منوی باالی صفحه  http://joomir.comبالوی پور در سایت  احمدشماره حساب ها به نام  -

 می باشد.
  
 

 یگروه فیتخف تیامکانات وب ساسایر 
 

 سیستم ورود و عضویت در سایت

 سیستم فروشگاهی وب سایت

 درگاه پرداخت آنالین مشتریان

 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 نمایش تعداد خرید های انجام شده

 نمایش مدت زمان باقیمانده تا اتمام خرید

 نمایش ارزش واقعی و میزان تخفیف و همچنین مبلغ پرداختی

 تصاویر مربوط به هر آیتم تخفیفگالری 

 نمایش مکان تخفیف بر روی نقشه

 نمایش ویژگی ها و شرایط استفاده هر تخفیف

 بخش توضیحات مربوط به هر تخفیف

 نمایش تخفیف های اطراف هر تخفیف

 نمایش تخفیف های مشابه هر تخفیف

 سیستم سبد خرید

  

 10000000 سیستم ارسال اس ام اس .17
 ریال

 ده میلیون ریال

 5000000 کد QRچاپ تخفیف به صورت  .18
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 5000000 سیستم اضافه به عالقه مندی ها .19
 ریال

پنج میلیون 
 ریال

 30000000 ها بر روی نقشه تخفیفنمایش کلیه  .20
 ریال

سی میلیون 
 ریال

 10000000 سیستم فیلتر تخفیف ها در صفحه  .21
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 تغییر حالت نمایش تخفیف ها در لیست تخفیف .22
 ریال

 ده میلیون ریال

 10000000 سیستم تیکت پشتیبانی آنالین مشتریان .23
 ریال

 ده میلیون ریال

http://joomir.com/
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 سیستم جستجوی وب سایت

 پایان زمان تخفیفسیستم شمارنده معکوس تا 

 


