پلن های طراحی سایت های مختلف

پشتیبانی

طراحی
عکس و
لوگو
عمومی

معرفی
به
گوگل

نصب
افزونه
اخصاصی

پلن پایه

دارد

ندارد

قابل
تهیه

یک
ماه

دارد

دارد

ندارد

پلن اقتصادی

دارد

دارد

قابل
تهیه

دو
ماه

دارد

پلن حرفه ای

دارد

دارد

رایگان

سه
ماه

دارد

امکانات و قیمت
نوع پلن

هاست
طراحی
رایگان
قالب
(ماه اول)

اپلیکیشن
Android
IOS

توضیحات اضافه در صفحه بعد

بهینه USSD
سازی اختصاصی
سرعت **788
قابل
تهیه

ندارد

دارد

ندارد

قابل
تهیه

دارد

دارد

دارد

رایگان

دارد

قیمت

1200000
600000
3200000
1600000
5650000
2250000

MILAAN.IT

طراحی سایت میالن

02155435161

نکات عمومی پلن ها
قیمت اپلیکیشن 850000تومان است که در پلن پایه بدون تخفیف میباشد وانتشار اپلیکیشن در مارکت ها شامل مبلغ  200000تومان میباشد.در پلن اقتصادی در صورت درخواست اپلیکیشن مبلغ پکیج اپلیکیشن با  %50تخفیف وبا مبلغ  425000تومان ارائه میشود وانتشار اپلیکیشن درمارکت های عمومی رایگان است.
پشتیبانی هر سایت در مدت تعیین شده به پایان میرسد وبا مبلغ اضافی هر ماه 700000تومان قابل تمدید است.پکیج افزایش سرعت در پلن پایه شامل مبلغ 60000تومان ودر پلن اقتصادی 30000تومان است.که تاثیر بسزایی در رتبه بندی گوگل دارد.افزونه اختصاصی برای پلن پایه شامل هر افزونه60000تومان و درپلن اقتصادی  30000تومان است.اپلیکیشن طراحی شده شامل امکانات زیر میباشد:قابلیت ارسال نوتیفیکیشن-گزارش تعداد نصب اپلیکیشن-اسالیدر محصوالت-لوگو اختصاصی-اتصال به اینستاگرام-اتصال به تلگرام و واتس اپ و...
پرداخت مبالغ پروژه به صورت  %30ابتدای پروژه و %60در طول انجام پروژه  %10.در انتها میباشد.
پکیج های سئو بسته به نیاز مشتری و تعداد واژه های تعیین شده متفاوت است و جهت انتخاب پکیج های سئو با شماره 02155435161تماس
حاصل فرمایید.

MILAAN.IT

طراحی سایت میالن
نمونه های طراحی های انجام شده

02155435161

 raabuk.comبانک کتاب رابوک

گالری ساعت انزو enzogallery.ir
نوع پلن:پلن حرفه ای
مدت زمان:دو هفته(همکاری دو تیم  3نفره)

نوع

توضیحات:

توضیحات:

طراحی صفحه اصلی به صورت اختصاصی و با سلیقه مشتری انجام شده

طراحی صفحه اصلی به صورت اختصاصی و با سلیقه مشتری انجام شده است وشرکت میالن

است وشرکت میالن آی تی مسئولیتی در قبال آن ندارد

آی تی مسئولیتی در قبال آن ندارد

اپلیکیشن ندارد

اپلیکیشن ندارد

سئو و پکیج بهینه سازی سرعت سایت به صورت جداگانه انجام شده است

سئو و پکیج بهینه سازی سرعت سایت جداگانه انجام شده است

زمان لود صفحه3:ثانیه

زمان لود صفحه 4:ثانیه

میزان امتیازگوگل%98:

میزان امتیاز گوگل%93:

پلن:پلن اقتصادی

مدت زمان:سه هفته(یک تیم  3نفره)

MILAAN.IT

طراحی سایت میالن

 jklco.comشرکت نشت جوی کبیر

 nourboresh.comنور برش دقت
نوع پلن:پلن پایه

مدت زمان کاری7:روز(یک تیم 2نفره)

توضیحات:
طراحی صفحه اصلی به صورت اختصاصی و با سلیقه مشتری انجام شده است وشرکت میالن
آی تی مسئولیتی در قبال آن ندارد

اپلیکیشن ندارد
ثبت نقشه و نام سایت در گوگل
امتیاز گوگل%80:
زمان لود صفحه4:ثانیه

02155435161

نوع

پلن:پلن پایه

مدت زمان :یک ماه(یک تیم 3نفره)

توضیحات:
طراحی صفحه اصلی به صورت اختصاصی و با سلیقه مشتری انجام شده است
وشرکت میالن آی تی مسئولیتی در قبال آن ندارد
افزونه اضافی سفارش داده نشد
اپلیکیشن ندارد
ثبت نقشه و نام سایت در گوگل
میزان امتیاز گوگل%98:
زمان لود صفحه3:ثانیه
پکیج بهینه سازی سرعت سایت جداگانه انجام شده است
به درخواست مشتری سئو انجام نشد.

طراحی سایت میالن

MILAAN.IT

نمونه اپلیکیشن ها

فروشگاهی(اندروید)

فروشگاهی()IOS

قابل جست و جو در مارکت بازار

قابل جست و جو در مارکت سیب اپ

استورتو

هایکو

https://cafebazaar.ir/a

https://new.sibapp.com/ap

pp/ir.rabok.store77534

plications/project-2550

/

عروس سرای مریم

خانه های پارامتریک

https://new.sibapp.com/ap

https://cafebazaar.ir/a

plications/project-2561

pp/com.para.woo/

فروشگاه خلیل نژاد

فروشگاه الو استور

https://new.sibapp.com/ap

https://cafebazaar.ir/a

plications/project-2543

pp/ir.love.store/?l=fa

فروشگاه الیک و فالوئر
https://new.sibapp.com/ap
plications/project-2522

02155435161

لیست سایر برنامه هایIOS

لیست سایر برنامه های اندروید

قابل جست و جو در مارکت سیب اپ

قابل جست وجو در مارکت بازار

بانک ارور وعیب کولر گازیطالع بینی ازدواجشفا با قزآناسرار هوش مالیابطال سحردعای محبتکلید های غیبخودرویارچیت سازانآموزش کودکانه آرین1راهساز-دانشگاه فرهنگیان

سی جی آریاشاپ توکولرمارکتسرخون شاپرادفیتآشپزی مللکاالسرامزرعه نوچیتا بایاستعدادبرترنشریه متالوژی جوشکاری-کاشان پز

