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ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری وﯾﺘﺮيﻦ ﻧﺖ

۱۴۰۱

ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری وﯾﺘﺮيﻦ ﻧﺖ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻋﻀﺎی ويﮋه
ﺳ ﺎ يﺮ ﺧﺪﻣ ﺎ ت

ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ )ﺗﻮ ﻣﺎ ن (

درج ﻣﺤﺼﻮل )ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل(

۶۰,۰۰۰

ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) SEOﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل(

۱۵۰,۰۰۰

ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮل در آ ﺗﻠﯿﻪ وﯾﺘﺮيﻦ ﻧﺖ ) ۵ﻓﺮيﻢ ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺤﺼﻮل(

۹۰۰,۰۰۰

ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻣﺤﺼﻮل در آ ﺗﻠﯿﻪ وﯾﺘﺮيﻦ ﻧﺖ ) ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ – ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل(
ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ ) ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری( ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮيﺪاران ) – ( RFQﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﺎﻣﺤﺪود
اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ راﯾﮕﺎن دريﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﺗﺎﻣيﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾيﺪ ﺷﺪه

۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 +اﯾﺎب و ذﻫﺎب

۲,۴۰۰,۰۰۰
اﯾﺎب و ذﻫﺎب

ﭘﻠﻪ -ﺑﺴﺘﻪ  ۵۰ﺗﺎيﯽ

۳۰۰,۰۰۰

ﭘﻠﻪ -ﺑﺴﺘﻪ  ۳۰۰ﺗﺎيﯽ

۱,۵۰۰,۰۰۰

ﭘﻠﻪ -ﺑﺴﺘﻪ  ۵۰۰ﺗﺎيﯽ

۲,۰۰۰,۰۰۰

ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﺘﺮيﻦ

از ۳۰۰,۰۰۰

ﺑﻨﺮ در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی )ﯾﮏ ﻣﺎه(  +ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ

۳,۰۰۰,۰۰۰

ﺗﺒﻠيﻎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام )اﺳﺘﻮری( +ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ

۵۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﻪ ايﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ارزش اﻓﺰوده اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب زيﺮ ﺑﻨﺎم ﺳﯿﻤﺎی ﺧﻼق آيﺮيﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد واريﺰ ﻧﻤﺎﯾيﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب۲۴۳۱۱۰۱۴۵۱۹۱۹۵۱ :
ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ:

IR۱۶۰۵۷۰۰۲۴۳۱۱۰۱۴۵۱۹۱۹۵۰۰۱

ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت:

۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۱۶۱۱۲۰
vitrinnet.com

ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﺸﺘﺮک
ﻟﯿ ﺴ ﺖ ﺧﺪﻣ ﺎ ت
ﺳﺌﻮ

•

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ وردپﺮﺳﯽ:

ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ وردپﺮس ﺑﻪ ارزش  ۱۲ﻣﯿﻠيﻮن ﺗﻮﻣﺎن
•

ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ )ﺗﻮ ﻣﺎ ن (
از ﻣﺎﻫﯽ
۴,۰۰۰,۰۰۰

در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ:

ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ارزش  ۱۵ﻣﯿﻠيﻮن ﺗﻮﻣﺎن
•

در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:

 ۲۰ﻣﺤﺘﻮای  ۱۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ارزش  ۱۲ﻣﯿﻠيﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ وردپﺮس )ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده(

ﻃﺮاﺣ ـﯽ ﺳ ـﺎﯾﺖ ﺷ ـﺮﮐﺘﯽ وردپ ـﺮس

•

 ۵ﻣﺤﺘﻮای  ۱۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ارزش  ۲,۵۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

•

 ۵ﻣﺤﺘﻮای  ۱۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ارزش  ۲,۵۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

•

 ۵ﻣﺤﺘﻮای  ۱۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ارزش  ۲,۵۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

•

 ۵ﻣﺤﺘﻮای  ۱۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ارزش  ۲,۵۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

•

 ۱۰ﻣﺤﺘﻮای  ۱۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ارزش  ۵,۰۰۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

)ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

ﻃﺮاﺣــــــﯽ ﺳــــــﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷــــــﮕﺎﻫﯽ
وردپﺮس )ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده(

ﻃﺮاﺣــــــﯽ ﺳــــــﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷــــــﮕﺎﻫﯽ
وردپﺮس )ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ
Asp.net
ﻃﺮاﺣــــــﯽ ﺳــــــﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷــــــﮕﺎﻫﯽ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ )ﺑﻼگ ،ﻣﺤﺼﻮل ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ و رپﻮرﺗﺎژ(

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ ﺳﻔﺎرش

vitrinnet.com

ﭘﮑيﺞ ﭘيﺸﺮﻓﺘﻪ  ۶ﻣﺎﻫﻪ
ﻟﯿ ﺴ ﺖ ﺧﺪﻣ ﺎ ت

ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ )ﺗﻮ ﻣﺎ ن (

ﺳﺎﯾﺖ ورد پﺮس ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ )ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده(

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 ۳۰ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورود ﻣﺤﺘﻮا

۱۶,۵۰۰,۰۰۰

ﺳﺌﻮ  +اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورود *
ی و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ  ۵ﮐﻠﻤﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺮچ ﮔﻮﮔﻞ

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

ﮔﻮﮔﻞ ادز

۶,۰۰۰,۰۰۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧتﺸﺎر  ۶رپﻮرﺗﺎژ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

ﭘﻠﻪ ۶ -ﺑﺴﺘﻪ  ۵۰۰ﺗﺎيﯽ

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 ۶ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﺘﺮيﻦ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﻟﺨﻮاه

۲,۹۰۰,۰۰۰

 ۶ﺑﻨﺮ در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی )ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ(

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ ) ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری( ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ﻣ ﺠﻤ ﻮع

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﻬ ﺎ ی ﻧﻬ ﺎ يﯽ ﺑﺎ ﺗﺨ ﻔﯿ ﻒ

۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰

ﺑﻬ ﺎ ی ﻧﻬ ﺎ يﯽ ﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ﻧ ﻪ

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

نﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿـﮏ ورودی ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺖﻫﺎيﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آ ﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮔـﺬرد و ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺮچ
* ﻣيﺰا ا
ﮐﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ ،داده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد دارﻧﺪ.

vitrinnet.com

ﭘﮑيﺞ  ۶ VIPﻣﺎﻫﻪ
ﻟﯿ ﺴ ﺖ ﺧﺪﻣ ﺎ ت

ﻗ ﯿ ﻤ ﺖ )ﺗﻮ ﻣﺎ ن (

ﺳﺎﯾﺖ ورد پﺮس ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ )ﻗﺎﻟﺐ آﻣﺎده(

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

 ۵۰ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورود ﻣﺤﺘﻮا

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

ﺳﺌﻮ  +اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورود *
ی و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ  ۸ﮐﻠﻤﻪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺮچ ﮔﻮﮔﻞ

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

ﮔﻮﮔﻞ ادز

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧتﺸﺎر  ۱۲رپﻮرﺗﺎژ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

ﭘﻠﻪ ۶ -ﺑﺴﺘﻪ  ۵۰۰ﺗﺎيﯽ

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 ۱۰ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﺘﺮيﻦ در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﻟﺨﻮاه

۴,۹۰۰,۰۰۰

 ۱۰ﺑﻨﺮ در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی )ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ(

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑﺎﺳﯽ ) ۸ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری( ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ﻣ ﺠﻤ ﻮع

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

ﺑﻬ ﺎ ی ﻧﻬ ﺎ يﯽ ﺑﺎ ﺗﺨ ﻔﯿ ﻒ

۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰

ﺑﻬ ﺎ ی ﻧﻬ ﺎ يﯽ ﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ﻧ ﻪ

۲۸,۹۰۰,۰۰۰

* ﻣيﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ورودی ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺖﻫﺎيﯽ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ آ ﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮔـﺬرد و ﺑـﺎ اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺮچ
ﮐﻨﺴﻮل ﮔﻮﮔﻞ ،داده ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﻬﺒﻮد دارﻧﺪ.

vitrinnet.com
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