پکیج طراحی سایت شرکتی آرمانیک
مشخصات پکیج
قیمت
طراحی قالب اختصاصی
تعداد اضافه کردن محصوالت ،صفحات
اضافی ،مقاالت و اخبار به صورت نامحدود
قابلیت اضافه کردن زبان های مختلف (
چندزبانه بودن ) به صورت نامحدود
دارای سیستم آپلود فایل فوق پیشرفته
تضمین سازگاری سایت با تمام مرورگرها
امکان افزودن نامحدود لینک و پیوند
قابلیت غیرفعال کردن موقت سایت
امنیت فوق العاده باال در مقابل ربات و
هک
قابلیت پشتیبانی از زبان فارسی و تاریخ
شمسی
امکان افزودن نامحدود برچسب
سازگاری نمایش در تبلت و تلفن همراه
(ریسپانسیو)
امکان افزودن نامحدود دسته بندی
دارا بودن یک صفحه پروفایل برای هر
کاربر
امکان تعریف کلمات کلیدی و تنظیمات
سئو برای محصوالت و محتوا بصورت
مجزا
امکان اضافه کردن و مدیریت اسالیدشو
در سایت

نقره ای

طالیی

الماسی

2.490.000تومان  4.490.000تومان تماس بگیرید

بخش گالری عکس با قابلیت افزودن
نامحدود عکس
عضویت در خبرنامه
ارسال ایمیل اطالع رسانی برای
مدیرسایت در زمان عضویت کاربران
امکان ثبت نام برای کاربران سایت
امکان قراردادن توضیحات کوتاه و
تکمیلی برای محتوا
مدیریت تبلیغات
امکان قراردادن لینک شبکه های
اجتماعی توسط مدیرسایت
ثبت نامحدود دیدگاه در بخش وبالگ
توسط کاربران سایت
ایجاد وبالگ با قابلیت قراردادن نامحدود
مطالب و نامحدود فایل ( ویدئو ،عکس و
فایل متنی(
بخش سخن روز با امکان نمایش تصادفی
جمالتی خاص در سایت
قابلیت پنهان کردن مقاالت ،خبرها،
محصوالت و…
فرم ساز پیشرفته با قابلیت ساخت فرم
های اختصاصی با فیلد های نامحدود
سیستم ساخت صفحات فرود داینامیک
پیشرفته با قابلیت ساخت نامحدود و
داینامیک صفحات فرود
امکان گرفتن خروجی اکسل کامال شفاف
و فارسی از کاربران سایت
قابلیت گرفتن بک آپ مستقیم دیتابیس
از پنل کاربری
قابلیت ارسال مستقیم ایمیل با سرویس
)(SMTPاز داخل پنل سایت به همه
کاربران یا کاربران خاص

بخش ویژه فایل های صوتی دارای قابلیت
تبدیل به بخش پادکست های صوتی
بخش فایل های تصویری مانند بخش
TVدر سایت دیجی کاال
بخش پیشنهاد ویژه برای گرفتن سرنخ
های جدیدی و ارائه پیشنهادهای دانلودی
در همه جای سایت
گزارش پیشنهاد های ویژه سایت و امکان
ارسال مستقیم ایمیل و پیامک به کاربران
بر اساس عالقه مندی آنها

