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 ٍاحذ (تَهبى) قیوت اهکبًبت ٍ خذهبت کذ خذهبت ثخص
تْیِ
 

هحتَا
 

 هَرد 000/20( عکبسی ّسیٌِ) عکبسی  .1

  رایگبى ٍثسبیت هحتَای تْیِ راٌّوبی ارائِ  .2

 هَرد 000/10 اسالیذر هتي تْیِ  .3

 هَرد 000/2 اخجبر ثٌذی دستِ تْیِ  .4

 هَرد 000/2 هقبالت ثٌذی دستِ تْیِ  .5

 صفحِ 000/5 هطبلت هتي تْیِ  .6

  رایگبى ٍثسبیت هحتَای تْیِ ثرای هطتری ثِ هطبٍرُ  .7

ی
طراح

 
ک

گرافی
 

 هَرد 000/5 تصبٍیر اسکي  .8

9.  edit هَرد 000/5 هحصَالت تصبٍیر 

10.  edit ًَِهَرد 000/5 کبرّب ًو 

 هَرد 000/400 قبلت سبیت ٍردپرس اختصبصی گرافیک طراحی  .11

 هَرد pdf 000/100گرافیک اختصبصی قبلت  طراحی  .12

 هَرد 000/25 تجلیغبت ثٌرّبی طراحی  .13

 هَرد 000/50 ّذر طراحی  .14

 هَرد 000/15 ضَ اسالیذ طراحی  .15

 هَرد 000/5 کلیذ طراحی  .16

  000/80 تغییر رًگ قبلت ٍ استبیل  .17

ٍرٍد
 

هحتَا
 

 هَرد 000/10 فیلن ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .18

  000/25 سبیت هعرفی ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .19

  000/25 ًظرسٌجی ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .20

 هَرد 000/5 خجر ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .21

 هَرد 000/10 هقبلِ ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .22

 صفحِ 000/10  صفح10ِصفحِ  تب  ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .23

 صفحِ 000/8  صفح50ِ  تب 10صفحِ  ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .24

 صفحِ 000/5  صفح100ِ  تب 50صفحِ  ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .25

 صفحِ 500/3  صفح200ِ تب 100صفحِ   ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .26

 صفحِ 000/2  صفح200ِصفحِ  ثبالی  ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .27

 هَرد 000/5  هحصَل100هحصَل  تب  ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .28

هَرد  500/3  هحصَل200 تب 100هحصَل   ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .29

هَرد  000/2  هحصَل200هحصَل ثبالی   ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .30
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 هَرد 000/5 کبر ًوًَِ ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .31

هَرد  500/3 کبر ًوًَِ 100ثبالی  اطالعبت ٍرٍد  .32

 تصَیر 000/5 عکس گبلری ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .33

  هَرد20 000/50 پبسخ ٍ پرسص ثصَرت اطالعبت ٍرٍد  .34

ت
خذهب

 
ت

داهٌِ،خذهب
 

ی
هیسثبً

 

  رایگبى داهٌِ ًبم اًتقبل در ّوکبری  .35

 هَرد 000/5 عذد یک یکسبلِ ir داهٌِ ثجت  .36

  000/5 ایویل ایجبد  .37

38.  Mg50 000/10  

39.  Mg100 000/15  

40.  Mg200 000/25  

41.  Mg400 000/30  

42.  Mg500 000/35  

43.  1 Gig 000/50  

44.  2 Gig 000/65  

45.  5 Gig 000/100  

ت کبالّب
هذیری

 

ٍ 
ت

پرداخ
   هحصَالت ثٌذی دستِ تْیِ  .46 

   هحصَالت  .47

   هحصَالت ثٌذی دستِ  .48

  000/350 آًالیي پرداخت  .49

ل
هبشٍ

 
 ّب

ٍ 
اثسارّب

 

  000/50 هعوَلی اسالیذر  .50

  000/25 سبیت ًقطِ  .51

  000/25 کلیک راست کردى غیرفعبل  .52

  000/25 آکبردیًَی هٌَی  .53

  000/25 کریَسل  .54

  tab 000/25 هٌَّبی  .55

  000/100 پیطرفتِ جستجَی  .56

  online 000/120 پطتیجبًی  .57

  000/80 ای حرفِ آًالیي هترجن  .58

  000/25 خجرًبهِ  .59
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60.  print 000/25  

  000/25 گَگل ًقطِ  .61

  000/25 َّا ٍ آة  .62

  000/25 تقَین  .63

فرم ّب
 

  000/80 استخذام فرم  .64

  000/80 ًوبیٌذگی درخَاست فرم  .65

  000/350 فرهسبز  .66

  000/350 جذاٍل سبخت ٍ هذیریت  .67

  000/80 سفبرش سبدُ ثجت فرم  .68

  000/350 سفبرش ثب پرداخت ثجت فرم  .69

داًلَ

د ّب
 

  000/50 داًلَد سبدُ  .70

  000/450 هذیریت داًلَدّبی حرفِ ای  .71

 ثْیٌِ سبزی سئَ
  Seo 000/200 هذیریت هبشٍل  .72

   جستجَ هَتَر در ثجت  .73

  سرٍیس

 ثین ثین
 ثین ثین هذیریتی سرٍیس  .74

 
 

خذهبت فٌی 

ٍهطخص کردى 

 عیت

 هَرد 000/15 3ثررسی فٌی ٍهطخص کردى عیت  کبرضٌبسی درجِ   .75

 هَرد 000/25 2ثررسی فٌی ٍهطخص کردى عیت  کبرضٌبسی درجِ   .76

 هَرد 000/35 1ثررسی فٌی ٍهطخص کردى عیت کبرضٌبسی درجِ   .77

خذهبت فٌی ٍ 

 رفع عیت

سبعت  000/25 3کبرضٌبسی درجِ –رفع عیت   .78

سبعت  000/35 2کبرضٌبسی درجِ –رفع عیت   .79

سبعت  000/50 1کبرضٌبسی درجِ –رفع عیت   .80

صفحبت فرٍد ٍ 

 الوبًْبی تجلیغبتی

 هَرد 000/120طراحی صفحِ ایٌترٍ ثِ صَرت استبتیک ثب گرافیک کبهل   .81

 هَرد 000/480طراحی صفحِ ایٌترٍ ثِ صَرت فلص ٍ هتحرک ثب گرافیک کبهل   .82

 هَرد 000/250تجلیغبتی ٍ ًوبیطی ثصَرت پَیب  طراحی الوبًْبی  .83

ت
سبی

ی از 
ح گیر

ک آ
ث

 

 هَرد 100Mg 000/50ثک آح گیری تب   .84

 هَرد 200Mg 000/75ثک آح گیری تب   .85

 هَرد 300Mg 000/85ثک آح گیری تب   .86

 هَرد 400Mg 000/95ثک آح گیری تب   .87

 500Mgثک آح گیری تب   .88
 هَرد 000/120
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 هَرد 1000Mg 000/150ثک آح گیری تب   .89

 هَرد 2000Mg 000/200ثک آح گیری تب   .90

 3000Mgثک آح گیری تب   .91
 هَرد 000/250

 5000Mgثک آح گیری تب   .92
 هَرد 000/280

 


