خدمات آقای کدنویس در بهار97



طراحی سایت



برنامه نویسی موبایل )(Android & IOs



نرم افزار ویندوز



سئو

طراحی سایت:
خدمات طراحی سایت در آقای کدنویس با استفاده از زبان برنامه نویسی  C#و تکنولوژی  ASP.NET MVCمی باشد .تعرفه خدمات
طراحی سایت به شرح زیر می باشد:
ردیف

موضوع

قیمت (تومان)

1

قابلیت درج مقاالت و اطالعات مربوط به

1,500,000

خدمات ارائه شده

توضیحات
ثبت مقاالت و اطالعات به تعداد نامحدود از طریق پنل
مدیریت

2

فرم دریافت اطالعات

450,000

3

بنر اسالیدشو تصاویر

250,000

با قابلیت کنترل تصاویر از جمله اضافه ،حذف و ...

4

تعیین سطوح دسترسی برای کاربران

400,000

تعریف سطوح به تعداد  3عدد

5

سیستم نظرسنجی به صورت مکتوب

450,000

ارسال نظر در انتهای هر مقاله

6

سیستم ارسال ایمیل از روی سایت

700,000

قابلیت ارسال ایمیل از طریق وب میل

7

طراحی ریسپانسیو -نمایش در تمامی

حداکثر  15فیلد برای دریافت اطالعات مانند فرم تماس
با ما ،فرم نظرسنجی و ...

1,800,000

سازگاری کامل با تمامی مرورگر های و تمامی پلتفرم ها

پلتفرم ها از جمله تبلت و گوشی های
هوشمند
8

ارسال  smsدر رخداد های خاص

450,000

9

طراحی اختصاصی هر صفحه

400,000

به عنوان مثال با هر ارسال نظر ،یک  smsبرای شما
ارسال می شود
طراحی منحصر به فرد سایت مطابق با نظر شما

تعرفه خدمات ویژه طراحی سایت:
موضوع

ردیف

توضیحات

قیمت (تومان)

1

جستجوی پیشرفته

900,000

جستجو بر اساس نام ،قیمت ،گروه و ...

2

سبد خرید

500,000

افزودن محصوالت به سبد خرید و مشاهده آن

3

اتصال به درگاه بانکی داخلی

400,000

انتخاب درگاه بانکی توسط کارفرما

4

اتصال به درگاه بانکی بین المللی

400,000

انتخاب درگاه بانکی توسط کارفرما

5

تاریخچه سبد خرید

6

افزودن آپشن به هر محصول

900,000

7

مدریت انبارداری محصوالت

300,000

8

سیستم پیشنهاد محصوالت مشابه

500,000

نمایش به صورت اتوماتیک

9

سیستم فروش کوپن هدیه

350,000

امکان خرید کوپن و هدیه دادن آن

10

سیستم تخفیف

600,000

تخفیف گروهی و تخفیف به افراد خاص

1,500,000

امکان مشاهده تمامی محصوالت افزوده شده به سبد
خرید در پنل هر کاربر
افزودن آپشن به محصوالت و تغییر قیمت نهایی با
توجه به انتخاب هر آپشن
افزودن موجودی ،نمایش موجودی و برورزسانی دستی
و اتوماتیک

با افزودن هر زبان جدید ،مبلغ  %50از کل فاکتور با یک زبان ،به فاکتور اضافه خواهد شد.
خدمات سئو:
خدمات سئو آقای کدنویس به صورت کامال کاله سفید و بدون کوچکترین تقلبی صورت می پذیرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن،
سایت شما را به نتایج اول گوگل خواهد آورد.
ردیف

موضوع

قیمت (تومان)

توضیحات

1

تولید محتوا روزانه

35,000

مقاله  700کلمه ای سئو شده

2

رپورتاژ در سایت های متفاوت

80,000

مقاله  700کلمه ای در یک سایت فعال

3

رپورتاژ بدون مقاله

50,000

در یک سایت حرفه ای و فعال

4

 43عدد بک لینک فوق قدرتمند

3,500,000

ثبت بک لینک با کلمه کلیدی شما به صورت  3ماهه

5

 31عدد بک لینک قدرتمند

2,200,000

ثبت بک لینک با کلمه کلیدی شما به صورت  3ماهه

6

 21عدد بک لینک فوق قدرتمند

1,700,000

ثبت بک لینک با کلمه کلیدی شما به صورت  3ماهه

7

 4عدد بک لینک از سایت های پر بازدید

1,600,000

ثبت بک لینک با کلمه کلیدی شما به صورت  3ماهه

8

 30عدد بک لینک ویژه

4,000,000

ثبت بک لینک با کلمه کلیدی شما به صورت  3ماهه

تمامی پیکج های بک لینک ها ،دارای سایت های کامال متفاوت نسبت به یکدیگر می باشند که امکان ثبت لینک در تمامی سایت ها،
فراهم می باشد.

حداقل مدت زمان تاثیر گذاری بک لینک برسایت های فعال و دارای سابقه ،حدود  2ماه می باشد و برای سایت های تازه تاسیس
حدود  4الی  5ماه متغیر می باشد.
تمامی سایت های آقای کدنویس ،کامال فعال می باشند و با خرید پکیج بک لینک از آقای کدنویس ،روزانه  100ها لینک از طریق
تولید محتوا و ایجاد صفحات جدید به سایت شما داده خواهد شد که این امر باعث می شود قدرت دامنه و ارزش دامنه شما در مدت
زمان اندکی افزایش قابل توجهی داشته باشد.

*جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره  09100641202و یا  09012640206تماس حاصل نمایید و یا از طریق سایت
آقای کدنویس به نشانی  mrcodenevis.orgاقدام نمایید.

