
:تعرفه خدمات 
.تعرفه ي خدمات گروه طراحان و توسعه دهندگان وب سایت با شرح هر کدام از پکیج ها در جدول زیر اعالم می شود

)تومان(قیمت خدمات و امکانات

پکیج طراحی سایت 
شخصی

و با سیستم آماده
قالب آماده

 طراحی سایت شخصی با سیستم مدیریت محتواي
وردپرس

 قالب مناسب آماده با توجه به نیاز مشتريانتخاب
نصب و راه اندازي سیستم وردپرس و قالب
 شخصی سازي قالب شامل وارد کردن کلیه اطالعات

مشتري
 مگابایتی و دامنه آي آر200خرید هاست
 روز کاري6(مدت زمان انجام کار(

تومان500.000
صد هزارتومانپان

پکیج طراحی سایت 
شخصی

ستم اختصاصی با سی
و قالب اختصاصی

طراحی قالب اختصاصی با توجه به نیاز و سلیقه مشتري
پیاده سازي قالب با آخرین متدهاي طراحی روز
نصب قالب بروي سیستم مدیریت محتواي گروه
 شخصی سازي سیستم مدیریت محتوا با توجه به نیاز

مشتري
 مگابایتی و دامنه آي آر200خرید هاست
 روز کاري20(انجام کار مدت زمان(

شروع
تومان1.500.000

یک میلیون و پانصد هزار تومان

پکیج طراحی سایت 
شرکتی آماده

 با سیستم مدیریت محتواي شرکتیطراحی سایت
وردپرس

انتخاب قالب مناسب آماده با توجه به نیاز مشتري
نصب و راه اندازي سیستم وردپرس و قالب
وارد کردن کلیه اطالعات شخصی سازي قالب شامل

تومان800.000
هزار تومانهشتصد



مشتري
 مگابایتی و دامنه آي آر500خرید هاست
 روز کاري8(مدت زمان انجام کار(

پکیج طراحی سایت 
شرکتی اختصاصی

طراحی قالب اختصاصی با توجه به نیاز و سلیقه مشتري
زپیاده سازي قالب با آخرین متدهاي طراحی رو
نصب قالب بروي سیستم مدیریت محتواي گروه
 شخصی سازي سیستم مدیریت محتوا با توجه به نیاز

مشتري
 مگابایتی و دامنه آي آر500خرید هاست
 ،پنل سایت شرکتی شامل مدیریت کلیه محتواي سایت

تماس، درباره، مدیریت تصاویر، نمونه کار، صفحات، تیم 
ما، خدمات، اسالیدشو

روز کاري30(جام کار مدت زمان ان(

شروع از
تومان2.000.000

میلیون توماندو

پکیج طراحی سایت 
فروشگاهی آماده

 سیستم آماده فروشگاه اپن کارتاستفاده از
استفاده از قالب آماده با توجه به سلیقه مشتري
پیاده سازي و شخصی سازي اسکریپت
 قابلیت اتصال به پنلSMS
ایمیلیقابلیت خبرنامه
 مگابایتی به همراه دامنه آي آر500هاست
 روز کاري10(مدت زمان انجام کار(

تومان1.000.000
میلیون تومانیک

پکیج طراحی سایت
فروشگاهی اخصاصی

طراحی قالب اختصاصی
استفاده از سیستم مدیریت محتواي اختصاصی فروشگاه
داراي کلیه امکانات الزم یک سایت قروشگاهی
 گیگابایت به همراه دامنه آي آر1هاست
 روز کاري30(مدت زمان انجام کار(

شروع از
تومان4.000.000

میلیون تومانچهار



پکیج طراحی سایت
خبري آماده

 با سیستم مدیریت محتواي وردپرسخبريطراحی سایت
انتخاب قالب مناسب آماده با توجه به نیاز مشتري
نصب و راه اندازي سیستم وردپرس و قالب
 شخصی سازي قالب شامل وارد کردن کلیه اطالعات

مشتري
 گابایتی و دامنه آي آریگ گیخرید هاست
 روز کاري6(مدت زمان انجام کار(

هزار تومان700.000
هفتصد هزار تومان

پکیج طراحی سایت
خبري اختصاصی

 قالب اختصاصیطراحی
لب بروي سیستم مدیریت محتواي پیاده سازي قا

اختصاصی
 شخصی سازي قالب شامل وارد کردن کلیه اطالعات

مشتري
 گابایتی و دامنه آي آریگ گیخرید هاست
 روز کاري25(مدت زمان انجام کار(

شروع از
تومان2.500.000

دومیلیون و پانصد هزار تومان

طراحی و گرافیک
طراحی لوگو و آرم و نشان
ی قالب سایت به صورت طراحPSD
طراحی کاتالوگ و صفحات داخلی
طراحی بیلبوردهاي تبلیغاتی
طراحی ست اداري
طراحی جلد کتاب و طراحی جلد مجالت و صفحات داخلی
طراحی پوستر، طراحی کاتالوگ، طراحی بسته بندي

مراجعه به 

به PSDتبدیل 
HTML

هزار تومان150حات اصلی طراحی صف
 هزار تومان100طراحی صفحات دیگر
 هزار تومان250طراحی صغحات سایت تک صفحه
 ،استفاده از بوت استرپHTML5&CSS3 آخرین متدهاي

روز طراحی
استفاده از جی کوئري و جاوا اسکریپت و انواع پالگین ها
 در صورت وجود پالگین اختصاصی هزینه ي آن جداگانه

میشودحساب

قیمت ها طبق 
تعرفه هاي داده شده

به HTMLتبدیل 
وردپرس

 تبدیل طرح هايHTMLبه قالب وردپرس
 قرار دادن کنترل پنل قالب  هزینه ي اضافی در بر

.خواهد داشت
 قیمت جداگانه خواهد اختصاصی نوشتن هر ماژول

.داشت

شروع قیمت از
هزار تومان500

تا دو میلیون تومان



اگر دامنه کلمه ي (سئوي وب سایت با کلمات کلیدي بهینه سازي وب
کلیدي به خود نگرفته باشد چهارماه و اگر دامنه کلمه ي 

کلیدي داشته باشد هشت ماه پروسه ي سئو با کلمات 
میلیون تومان1ماهیانه ) کلیدي طول خواهد کشید

 ملیونی2میلیونی تا 1بهینه سازي محتوا داراي پکیج هاي
 میلیون تومان1بهینه سازي کدهاي یک قالب

هرکدام به صورت پکیجی  ویا 
ماهیانه

نویسنده سایت

نویسنده بخش اخبار سایت
نویسنده بخش هاي ویژه همانند آیتم ها، تورها و...
 ،نویسنده هاي سایت هاي اختصاصی همانند زبان

...پزشکی، فناوري، هسته اي، مهندسی و 
ده به صورت ماهیانه و با تناسب به هزینه ي نویسن

تعداد ارسال نوشته ها در روز و اشتراك گذاري 
.مطالب در شبکه هاي اجتماعی محاسبه خواهد شد

 تمامی قراردادهاي نویسندگی سایت به صورت یکساله
.است

هزار تومان 100شروع از  ماهی 

.به تایید و تصویب رسیده است94که در سال تعرفه هاي گروه طراحان و توسعه دهندگان وب سایتاین 

جهت انجام همکاري در فروش و کسب اطالعات بیشتر می توانید با ما از طریق ایمیل و یا شماره تلفن هاي تماس در 
.ارتباط باشید

با آرزوي موفقیت شما

گروه طراحان و توسعه دهندگان وب سایت


