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نکاتمهم
• قیمت های داخل کاتالوگ به تومان می باشد
• تمامی موارد ثبتی از ابتدای کار اعم از نام دامنه  ،هاست و  ...به نام کارفرما ثبت خواهند شد
• مواردی که در این کاتالوگ با (اختیاری) مشخص شده اند به معنای این میباشد مه شامل پکیج نمی باشد و در صورت تمایل میتوان با
پرداخت هزینه جداگانه آن امکان را هم برای سایت فعال نمود

جهت مشاهده نمونه سایت های طراحی شده توسط شرکت تبلیغاتی دایان اینجا کلیک کنید
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طراحیوبسایتبهچهصورتاست؟
طراحی سایت توسط گروه تبلیغاتی دایان
•

تمام سایت ها ها بر اساس جدید ترین استانداردها ساخته می شوند

•

تمام سایت ها به صورت ریسپانسیو  /واکنش گرا (دارای نسخه موبایل) می باشند

•

طراحی و تحویل سایت در صورت تمایل به همراه هاستینگ و دو دامنه ( ).COM , .IRبه مدت یکسال ثبت می گردد
•
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هزینه خرید هاست و ثبت دامنه ها بر عهده کارفرما میباشد

•

پنل کاربری وب سایت نیز به کارفرما آموزش داده می شود تا کارفرما بتواند محتوای وب سایت مورد نظر خود را مدیریت نماید

•

وب سایت به مدت یک ماه پس از تحویل سایت و اتمام قراداد به صورت رایگان پشتیبانی خواهد شد
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دامنه

اصطالحاتومفاهیم

دامنه همان آدرس سایت می باشد که با  www.شروع شده و پسوند هایی مثل  .COMو  .IRتمام می شود

هاستینگ

هاست همان فضایی که برای نگه داری و فراخانی اطالعات سایت (صفحات  ،عکس ها  ،ویدیو ها و  )...احتیاج دارید می باشد

امن سازی سایت (اختیاری)

سایت پس از اتمام طراحی حتما می بایست امن سازی گردد و در صورت عدم انجام این مورد ممکن است دچار مشکالت امنیتی شود

آموزش پنل کاربری سایت

پس از اتمام پروژه سیستم مدیریت محتوای وب سایت می به کارفرما آموزش داده می شود و کارفرما قادر خواهد بود سایت خود را مدیریت نماید

پشتیبانی سایت

سایت پس از اجرا نیاز به پشتیبانی دارد تا چنانچه برای سایت مشکلی به وجود آمد و یا سوالی برای کارفرما مطرح شد بتواند موارد را از تیم پشتیبانی وب سایت پیگیری نماید
همه سایت ها پس از طراحی دارای یک ماه پشتیبانی رایگان می باشند و از آن پس در صورت تمایل با دریافت هزینه  ،پشتیبانی خواهند شد

تولید محتوا  /درج مطالب وب سایت (اختیاری)

درج مطالب وب سایت کار فنی و پیچیده ای نیست و کارفرما می تواند با آموزشی که می بیند این کار را به راحتی انجام دهد .در صورتی که کارفرما این وظیفه را به ما محول نمایید
هزینه درج مطالب وب سایت با توجه به میزان اطالعات و نوع محتوا (متن  /طراحی های گرافیکی  /عکس  /تیزر و  ) ...متغیر بوده و طبق تعرفه های خود محاسبه خواهد شد

اضافه نمودن امکانات جدید به سایت

در صورتی که سایت نیاز به امکانات خاصی که از ابتدا در قرارداد درج نشده نظیر چندزبانه بودن  ،درگاه پرداخت آنالین و  ....داشته باشد هزینه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.
البته این موارد در پروژه های مختلف بسته به نوع سات و پروژه متفاوت است و می بایست موردی مشخص گردد
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خدماتسئووبهینهسازیسایت(اختیاری)
پایه  ،اساس و کدنویسی قالب و بستر سایت به طور پیش فرض با آخرین استاندارد های سئو طراحی می گردد و نیازی به
پرداخت هزینه جداگانه برای رعایت اصول سئو سایت نیست
•
•
•
•
•
•
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ما برای بهینه سازی  ،اصالح محتوایی (سئو داخلی سایت) که کارفرما برای سایت به ما ارائه میدهد شامل :
متون،عکس ها و  ، ...و پیدا کردن کلمات کلیدی مرتبط به کار  ،معرفی سایت به گوگل و ارتقا رتبه سایت در
جستجوی گوگل هزینه و قرارداد جداگانه دریافت می نماییم.
هزینه سئو برای کلمات کلیدی مختلف مرتبط به سایت در پروژه های مختلف بسته به نوع پروژه و کلمات کلیدی
سایت دیگر رقبا متفاوت است و می بایست موردی مشخص گردد.
به طور کلی سئو سایت شامل سه بخش کلی می باشد
قدم صفر سئو  :معرفی و ثبت بیزینس و وب سایت شما به گوگل
سئو داخلی  :شامل خرید و نصب افزونه های حرفه ای سئو  /بهینه سازی سئو محور محتوا سایت و معرفی کلمات
کلیدی
سئو خارجی  :شامل رقابت با بقیه سایت های رقیب بر سر کلمات کلیدی ترند و باال آوردن رتبه سایت روی آن کلمه
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پکیجهایطـراحیوبسایت
طراحی سایت از قانون مشخصی پیروی نمیکند و دقیقا همانند یک کامپیوتر میباشد که با نصب ویندوز و انواع نرم افزار میتوان
استفاده های مختلف نمود  ،سایت هم امکانات مختلفی ارائه میکند از معرفی گرفته تا فروش مستقیم و...
گروه تبلیغاتی دایان  ،پکیج هایی با امکانات ویژه و خاص و هزینه مقروم به صرفه به تفکیک موضوعی و امکانات مورد نیاز و منحصر
به فرد خود برای مشاغل مختلف طراحی نموده تا بهترین کارایی و هزینه را برای کابران داشته باشد
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت شرکتی
توضیحات

سایت های شرکتی سایت هایی هستند که
شرکت ها و کمپانی ها خدمات ،محصوالت و یا
نمونه کارهای خود را به نمایش می گذارند و
همچنین امکان دسترسی مستقیم  ،تماس و
هدایت مخاطب به شبکه های اجتماعی را نیز
فراهم میکنند

امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات  /محصوالت
✓ گالری  :عکس و ویدیو ها  /نمونه کار ها  /محصوالت یا ...
✓ دانلود کاتالوگ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …
✓ سیستم نظرات مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)

زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

قیمت  1.5 :تا  4میلیون تومان
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت صنعتی
توضیحات

سایت های صنعتی سایت هایی هستند که
کمپانی ها ،کارخانه ها و مشاغل صنعتی
خدمات ،محصوالت و یا نمونه کارها و همچنین
امکان دسترسی مستقیم  ،تماس  ،شرایط
همکاری  ،فروش  ،سوابق کاری ،گواهی نامه ها
و امکانات خود خود را به نمایش می گذارند

امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات  /محصوالت
✓ گالری  :عکس و ویدیو های کارخانه  ،خط تولید  /محصوالت یا ...
✓ دانلود کاتالوگ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …
✓ سیستم نظرات مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)

زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

قیمت  3 :تا  6میلیون تومان
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت فروشگاهی
توضیحات

سایت فروشگاهی یا فروشگاه اینترنتی به سایتی
که کاال یا خدمات خود را از طریق سایت و
اینترنت عرضه می کند و قابلیت پرداخت
اینترنتی دارد را فروشگاه اینترنتی گفته می
شود  ،در واقع سایت فروشگاهی به عنوان
ویترین و یک فروشگاه آنالین و منبع در آمد
 24ساعته برای کاال یا خدمات است

زمان تحویل  30 :تا  60روز کاری

قیمت  5 :تا  20میلیون تومان
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امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت و مدیریت مشتریان و سفارش ها
✓ امکان جستجوی ساده و پیشرفته
✓ قابلیت ثبت سفارش و پرداخت آنالین
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی
✓ اسالیدر قیمت ویژه  ،تخفیف  ،آخرین و محبوب ترین محصوالت
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه خدمات مشتریان ( قوانین و مقررات  /سواالت متداول )
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات  /محصوالت  +صفحات اختصاصی محصوالت
✓ گالری  :عکس و ویدیو محصوالت
✓ دانلود کاتالوگ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ باشگاه عضویت مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ پنل ارسال اس ام اس (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ سیستم نظرات مشتریان
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت خبری
توضیحات

هدف از طراحی سایت خبری ،گسترش سریع
اخبار روز دنیا ،آرشیو اخبار برای اطالع رسانی
به افراد می

زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

قیمت  10 :تا  30میلیون تومان
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امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت
✓ امکان جستجوی ساده و پیشرفته
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی (جدید ترین  /پربیننده ترین خبرها )
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحه خدمات مشتریان ( قوانین و مقررات  /سواالت متداول )
✓ گالری  :عکس و ویدیو ها
✓ بخش دانلود ها
✓ سیستم نظرات مشتریان
✓ امکان دریافت اخبار ارسالی از بازدید کنندگان
✓ امکان نمایش ارائه خروجی آر اس اس ( )RSSجهت انتشار خبرها در سایت های دیگر
✓ ارائه نسخه چاپی و امکان ارسال اخبار به دوستان
✓ امکان عضوگیری و گروه بندی اعضاء (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ مدیریت تگ ها و کلیدواژه ها و بهینه سازی برای موتورهای جستجو
✓ سیستم عضویت در خبرنامه و ارسال ایمیلی و پیامکی خبرنامه برای اعضاء (اختیاری  /با
هزینه جداگانه)
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت خدماتی
توضیحات

سایت های خدماتی ،بر حسب نیاز مشتریان،
خود به دو دسته خدماتی و مشاوره ای تقسیم
بندی می شوند .یک سایت خدماتی می تواند
در ارائه مشاوره به مشتریان خود عمل نماید و
از این راه کسب درآمد داشته باشد .حتی یک
پزشک ،کارش خدماتی می باشد و در بیشتر
موارد ،آنها مشاورانی هستند که به بیماران
خود ،خدمات پزشکی ارائه می دهند .با چنین
تقسیم بندی از سایت ها ،بسیاری از مشاغل و
کسب و کارها در ردیف مشاغل خدماتی و
مشاوره ای جای خواهند گرفت.
زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت و مدیریت مشتریان
✓ قابلیت پرداخت آنالین
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه خدمات مشتریان ( قوانین و مقررات  /سواالت متداول )
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات
✓ جدول زمانبندی و رزرواسیون آنالین (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ گالری  :عکس و ویدیو
✓ دانلود کاتالوگ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ باشگاه عضویت مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ پنل ارسال اس ام اس (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ سیستم نظرات مشتریان
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …

قیمت  5 :تا  10میلیون تومان
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت پزشکی
توضیحات

امروزه درخواست جراحی های زیبایی و زیبا
سازی ها و جوان سازی های چهره در ایران
بسیار زیاد شده است از این رو رقابت برای
جذب مشتری توسط پزشکان زیبایی شدیدا
افزایش یافته است و از طرف دیگر مشتریان
دیگر روش سنتی پیدا کردن پزشک متخصص
را فراموش کرده اند و از طریق اینترنت بیشتر
دنبال پزشکان مجرب و متعهد می گردند و این
موارد سبب می شود تا هر مرکز و کلینیک
پزشکی مخصوصا کلینیک های زیبایی برای
خود دارای وب سایتی باشد

امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات  /محصوالت  /نمونه کار ها
✓ جدول زمانبندی و رزرواسیون آنالین (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ گالری  :عکس و ویدیو ها
✓ دانلود کاتالوگ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …
✓ سیستم نظرات مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …

زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

قیمت  3 :تا  6میلیون تومان
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گروهتبلیغاتیدایـان
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت ورزشی
توضیحات

سایت های ورزشی برای انتشار اخبار ورزشی ،
آموزش  ،معرفی مراکز  ،باشگاه ها و مجموعه
های ورزشی و یا فروشگاه اینترنتی لوازم
ورزشی هستند

زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت و مدیریت مشتریان و سفارش ها
✓ بخش فروشگاه  /قابلیت ثبت سفارش و پرداخت آنالین
✓ اسالیدشو حرفه ای در صفحه اصلی
✓ صفحه درباره ما
✓ صفحه خدمات مشتریان ( قوانین و مقررات  /سواالت متداول )
✓ صفحه تماس با ما  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات  /محصوالت
✓ جدول زمانبندی و رزرواسیون آنالین (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ گالری  :عکس و ویدیو ها
✓ دانلود کاتالوگ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ باشگاه مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ پنل ارسال اس ام اس (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ سیستم نظرات مشتریان
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …

قیمت  3 :تا  6میلیون تومان
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| بخش  :پکیج های طراحی سایت
| شماره 1 :

طراحی،اجراوپیادهسازیوبسایت
نوع سایت  :سایت شخصی
توضیحات

امروزه افراد جهت اعتبار بیشتر و بهتر در
اینترنت از وب سایت های شخصی استفاده می
کنند شاید فکر کنید که با وجود شبکه های
اجتماعی نظیر اینستاگرام ،تلگرام و…
دیگرنیازی به وب سایت نباشد اما این گونه
نیست  ،طراحی یک وب سایت شخصی در کنار
شبکه های اجتماعی تواند کمک به سزایی در
پیشرفت کسب و کار و اعتبار شما ایجاد کند.
سلبریتی ها و افراد سرشناس نیز جهت انتشار
خبر برای طرفداران خود ازاین سایت استفاده
می نمایند
زمان تحویل  10 :تا  45روز کاری

قیمت  2 :تا  4میلیون تومان
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امکانات
✓ ایمیل اختصاصی با نام سایت خود به تعداد نامحدود
✓ سیستم مدیریت محتوا و مطالب سایت
✓ صفحه درباره من
✓ رزومه آنالین
✓ صفحه تماس با من  +فرم تماس مستقیم  /شبکه های اجتماعی
✓ صفحات خدمات  /محصوالت
✓ گالری  :عکس و ویدیو ها  /نمونه کار ها یا ...
✓ صفحه فعالیت ها (معرفی شغل و زمینه کاری)
✓ مدارک و افتخارات
✓ طراحی رزومه  / PDFدانلود رزومه
✓ بالگ  :آخرین اخبار  ،مقاالت و …
✓ سیستم عضویت (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ سیستم باشگاه مشتریان (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ سامانه پیامکی (اختیاری  /با هزینه جداگانه)
✓ ربات واتس اپ (اختیاری  /با هزینه جداگانه)

گروهتبلیغاتیدایـان
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طراحیوبسایتاختصاصیوسفارشی
وب سایتهای اختصاصی و سفارشی  ،دقیقا مطابق با نیاز و سفارش و با امکانات درخواستی طراحی شده است .در صورتی که تمایل دارید وب سایت شما دقیقا مطابق با نقشه و نیاز شما
طراحی شود و یا وب سایت بزرگ و پیچیده ای مد نظرتان دارید که بستههای پیشنهادی ما قادر به رفع نیاز شما نیستند ،ما طراحی وب سایت اختصاصی را به شما پیشنهاد میکنیم .وب
سایتهای اختصاصی اصوال وب سایتهایی با عملکرد خاص هستند که نیاز به کد نویسی و طراحی خاص دارند …

مراحل طراحی و اجرای وب سایت اختصاصی

تولید محتوا

فراهم کردن محتوا مورد نیاز برای ساخت
سایت (از قبیل متون ،تصاویر ،لوگو و )...

تحویل نهایی

تحویل نهایی سایت  ،ارائه نام کاربری و رمز عبور
هاست وکنترل پنل وب سایت به کارفرما و
آموزش برای استفاده و نگهداری
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برنامه ریزی

برنامه ریزی همه جانبه جعت طراحی و اجرای سایت

ارزیابی و بررسی

اعمال نظر و تغییرات پیشنهادی کارفرما

ایده پردازی

بررسی نیاز ها  ،ایده پردازی و دریافت
اطالعات اولیه ،نظرات و پیشنهادات کارفرما

امکانات جانبی سایت

اضافه کردن موارد مورد نیاز برای سایت
متناسب با نوع سایت (درگاه پرداخت  ،باشگاه
مشتریان و موارد از این قبیل)

گروهتبلیغاتیدایـان

در ابتدا مذاکره و مشاوره جهت اتخاب
نوع سایت آن  ،متناسب با نظرات
،پیشنهادات و کار و شرایط کارفرما

نوع سایت

انتخاب نوع سایت و برآورد هزینه های آن

طراحی و اجرا

طراحی و تکمیل و ارائه موضوع قرارداد توسط
مجری تزریق اطالعات در سایت

www.Dayanteam.ir
www.Dayantabligh.com

📸 عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
🎥 ساخت تیزر تبلیغاتی و صنعتی
🖥 طراحی انواع سایت و سامانه
️✂ انواع خدمات و طراحی گرافیکی

💬مشاوره و برنامه ریزی
📢 تبلیغات و بازاریابی
🎓 برگزاری دوره های آموزشی
📌 برگزاری ایونت  ،همایش  ،سمینار

️⚠ برای اطالعات بیشتر از خدمات و دانلود کاتالوگ ها اینجا کلیک کنید
w w w. D a y a n t e a m . i r
www.Dayantabligh.com
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