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به نام خدا
با سالم
جناب آقای مهندس خدادادی
با توجه به اینکه جلسهه ضوویی اناام ندد

اطالعات بدست آمد از نیاز ها مدکالت شما محد د است با توجه با سایت موجود سایت

هایی که ایسال کرد بودید بند طرح پیدنهادی خود یا دی یابطه با طراضی خدمات پدتیبانی ایائه می می نمایم.
گر طراضان  VHSبا د سهال سهاب ه دی طراضی بسهایت نرم افزای به عنوان برند شرکت ' هوشمند تاایت هادی' دی زمینه طراضی ب
افتخای داید ،با دی اختیای داشتن نیر های مارب ،با استفاد از جدیدترین تکنولوژیها ب سایت موید نظر شما یا دی مدت زمان کوتاهی طراضی
نمود

با آموزش های الزم دی این زمینه شما یا دی یتبه باالتری نسبت به یقبای خود قرای می دهد.

خدمات ما شامل مواید زیر می باشد:

خدمات
طراحی وب سایت

قیمت (تومان)

زمان بندی

400110111

 41روز

وبالگ گروهی پیشرفته
انجمن
سیستم فروش اشتراک مطالب
فروشگاه
شبکه اجتماعی خصوصی
آموزش مجازی
نرم افزار موبایل



امکان ایائه فاکتوی یسمی با نام شرکت هوشمند تاایت هادی جود داید.
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خدمات

هزینه ماهانه

توضیحات

خدمات
Seo

510111

ارائه گزارش جایگاه کلمات

پشتیبانی طالیی

810111

کلیدی در هر ماه

خدمات شبکه های اجتماعی

خدمات

هزینه ماهانه

Facebook

510111

Twitter

010111

Google Plus

010111

Instagram

110111

Linked In

010111

گزارش

110111

توضیحات
 8پست در ماه
قراردادن محتوای کارفما
 01توئیت در ماه
جمالت و نکات ارائه شده
توسط کارفرما
 8پست در ماه
قراردادن محتوای کارفما
 8عکس در ماه
قراردادن محتوای کارفما
 8پست در ماه
قراردادن محتوای کارفما
گزارش ماهانه از میزان
بازدید و بازخورد های
کاربران



پاسخ به سواالت کایبران با هماهنگی کایفرما اناام می شود.



امکان تولید محتوا از طرف ماری نیز جود داید.



امکان تهیه پاد کست



برای شبکه های Linked in

یدئو کست بنا به نیاز کایفرما جود داید.
 Google Plusبر مبنای قیمت  Facebookتخفیف دی نظر گرفته شد است.
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طراحی وب سایت

گر

امکانات زیر ،طراضی بسایت یا اناام می دهد.

ی اچ اس با توجه به دیخواست کایفرما بر اساس طرح ایائه شد

 امکان اناام هرگونه تغییر دی قالب اختصاصی پیدنهادی
 دایای بیش از  03ماژ ل پیدزفته به صویت پیش فرض
 امکان مدیریت ب سایت ( دیج  /ضذف  /اصالح تمامی مطالب ) بد ن نیاز به دانش برنامه نویسی
 امکان مداهدۀ آمای مخاطبان ب سایت تحلیل عملکرد آن ها دی سایت
 امکان مدیریت اسالیدشوی ضرفه ای جهت نمایش تصا یر معرفی محصوالت
 امکان ثبت نام کایبران مدیریت آسان اعوای ب سایت
 امکان نمایش اخبای مطالب سایت با افکت های مختلف
 دایای فرم های داینامیک محاسباتی ثبت انواع سفایش دیخواست
 گالری تصا یر همرا با امکان نمایش تصا یر به صویت پاپ آپ
 کامالً بهینه سازی شد با با موتویهای جستاو مانند گوگل بینگ
 سرعت بایگزایی امنیت بسیای باال
 استفاد از آخرین استانداید های کدنویسی
 مداهدۀ صحیح ب سایت دی تمامی مر یگرها گات های مختلف
 همرا با یک جلسه آموزش یایگان نحوۀ مدیریت ب سایت
 کایبرد پذیری باال
 جستاوی پیدرفته
 امکان استفاد یدئو صدا (پادکست)
 د ما پدتیبانی طالیی seo

 یک سال پدتیبانی ن ر ای
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وبالگ گروهی پیشرفته :


صفحه شخصی نویسندگان



دسته بندی بر اساس برچسب



امکان امتیاز دهی به مطالب توسط کایبران عمومی یا ثبت نام شد



امکان پیوست فایل م االت به صویت پی دی اف



امکان نظر دهی توسط کایبران عمومی یا ثبت نام شد



امکان دسته بندی مطالب بر اساس موضوع



امکان نمایش پر بازدید ترین مطالب



امکان نمایش پر امتیاز ترین مطالب



مدیریت نظرات کایبران



آیشیو بر اساس تاییخ



جستاوی پیدرفته دی م االت



امکان انتخاب م االت یژ



ید

...
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انجمن :
تاالی گفتگو ) (Forumچیسههت م محلی اسههت که عد ای میتوانند دی موضههوعات متنوع مختلف به اظهای نظر گفتگو دیبای هر موضههوع
)(Topicبپردازند  ،این افراد ابتدا دی تاالی گفتگو عوهو میدهوند یک شهخصیت ماازی پیدا میکنند  ،سپا با توجه به اینکه هر تاالی گفتگو
دایای موضوعات متعددی است  ،میتوانند یاجع به آن موضوعات صحبت کنند.

فوهای یک تاالی گفتگو بگونه ای اسهت که کایبران به سهرعت با یکدیگر آشهنا شهد

گر های د ستی کایبری یا تدکیل میدهند  ،عال بر

فوای عمومی  ،یک تاالی گفتگو همانند هم میهن  ،دایای امکاناتی مانند پیام خصوصی  ،دیخواست د ستی،
ایسال توصیفنامه برای یکدیگر است.

مزایا و فواید یک تاالر گفتگو :
 امکان گفتگو درباره هرچیزی
 تجمیع  0نظم و قاعده مندی تاالرها
 وجود افکار و ندیشه های متفاوت و متنوعپ
 آزادی در عمل و ناشناسی در گفتگو
 ثبت و ماندگاری مباحث تا سالیان سال
 امکان مانور و پتانسیل باال در پویا سازی
 ایده آل یک شرایط برای مباحث طوالنی است

ساختار یک تاالر گفتگو
تاالیهای گفتمان معموال از ماموعه ای از طب ه بندی ها تدکیل شد است که هر ماموعه دایای موضوعات خاص به خود است که به هر کدام
یک تاالی میگوییم  ،هر تاالی نیز دایای زیرماموعه های مربوط به خود است  ،به مثال زیر توجه کنید:

ماموعه تاالیهای موضوعی >> مدیریت >> سازمان (زیرتاالی)  /تعالی سازمانی (زیرتاالی)
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هر تاالی دایای موضهوعات گفتگویی بسیایی است که توسط کایبران ایااد میگردد هر موضوع گفتگویی نیز خود دایای پست ها نوشته های
ایسالی توسط کایبران پیرامون
خود است.

امکانات تاالر گفتگو



یکپایچه با سیستم مدیریت محتوا سیستم بالگ پیدرفته



امکان ساختن بی نهایت دی گا گفتگو



انکان نظر دهی کایبران



امکان دسته بندی موضوعات



امکان دی نظر گرفتن کایبران به عنوان ناظم موضوعات خاص



جستاوی پیدرفته



امکان تعریف سطوح دسترسی



...

سیستم فروش اشتراک مطالب :
بعوی از ا قات نیاز است تا مطالب یا برای کایبران یژ محد د کرد دی بعوی از مواقع کایبران ضاضرند برای دییافت مطالب با ایزش
م االت مبلغی یا به عنوان اشتراک یا خرید مطلب پرداخت کنند ،همچنین امکان پاسخگویی به سواالت همه کایبران برای مدیران پر مدغله
جود نداید اما می توان به مدتریان خاص خدمات یژ داد.
به سیله سیستم فر ش ضق اشتراک می توان مدتریان خاص یا متمایز کرد تا بتوانند از مطالب یژ سایت به ازای پرداخت مبلغ یا داشتن
کوپن استفاد کنند ،همچنین از مطالب تاالی های یژ انامن استفاد نمایند.

فروشگاه
فر شگا آنالین مزایای زیادی داید ،دی این سیستم می توان به فر ش م االت محصوالت فرهنگی به صویت ایسال یا دانلود بعد از
پرداخت اشای کرد.
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شبکه اجتماعی خصوصی :
به علت فیلتر بودن سایت های شبکه اجتماعی همچنین غیر تخصصی بودن آنها فرصت خوبی جود داید تا بتوان با ایااد یک شبکه اجتماعی
خصوصی اهل فن کسانی که دی یک موضوع خاص با هم اشتراک دایند یا دی فوایی د ستانه جمع کرد.


جمع آ یی کایبران دی یک محیط د ستانه



امکان ابراز ع اید



ایااد فوای د ستانه برای بحث گفتگو



ایااد گر های مدترک



امکان به اشتراک گزایی عکا



امکان استفاد از هش تگ برای دسته بندی مطالب



صفحه شخصی برای هر کایبر



به اشتراک گزایی فایل داکیومنت



بحث های دی ن گر هی



گر های خصوصی



پیغام خصوصی



امکان چت (گفتگو)



تعیین محیط شخصی که چه کسی مطالب هر کایبر یا ببیند



....

آموزش مجازی


به اشتراک گزایی دی س به صویت یدئو



امکان دسته بندی دی س به عنوان یه د ی



برگزایی آزمون



تعیین استاد نظایت استاد بر د ی ها آزمون ها



برگزایی آزمون نهایی



فر ش د ی های ماازی به مت اضیان



ایائه مدیک ماازی با اموا مدیسان بعد از پایان د ی



...
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نرم افزار موبایل
شههما به عنوان صههاضب یک شههغل ضرفه یا تاایت خاص ،همیدههه عالقه دایید که با مدههتریان یا کایبران خود بیدههتر تماس داشههته باشههید.
همچنین د سهت دایید دی عین ضال که هوای مدتریان فعلی خود یا دایید ،مدتریان جدیدی هم پیدا کنید خدمات خود یا به آنها نیز ایائه
دهید .یکی از بهترین یا ها برای یسهیدن به مدهتریهای جدیدتر سرمایهگذایی بر ی ی اپلیکیدنهای گوشیهای هوشمن د است .شرکت ما با
ایائهی نرمافزایهای اند یید ،آیفون ،آیپد تبلتهای اندی یدی به شما دی جذب مخاطب بیدتر کمک میکند.

برخی از مزایای نرم افزارهای مبتنی بر تلفن همراه :
 ایائه مطالب بالگ پیدرفته
 امکان ایسال نظر توسط کایبران
 امکان ایسال نوتیفیکیدن توسط مدیران
 امکان اتصال به سیستم فر ش فایل پیدرفته


امکان ایائه نرم افزای بر ی ی پلتفرم های محبوب IOS, Android,Black Berry, Windows phone

 قابلیت ایااد ایتباط محا ی ای د طرفه (نظیر آموزش بر اساس پرسش  ،پاسخ )...
 قابلیت ایااد محیط شاد سرگرم کنند جهت ترغیب افراد به استفاد از آن.
 نرم افزای های موبایل یک بای تهیه سالها موید استفاد قرای می گیرد.


نرم افزای های آموزشهی موبایل هزینه های آموزشهی فیزیکی نظیر هزینه ضمل ن ل ،هزینه فوا  ...یا نداشته افراد می توانند دی
زمان های دلخوا خود از آنها بهر ببرند.

 نرم افزای های موبایل قابلیت اتصال به اینترنت تغییر ایت ای هوشمند مطالب یا دایا می باشند.
 این ابزای ها یا می توان به سادگی با ضداقل هزینه بین تعداد بسیای باالیی از افراد توزیع نمود (از طریق اینرتنت بلوتوث).
 نرم افزای های جذاب موبایل بسرعت توسط استفاد کنندگان پخش توزیع می گردد.


...
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پشتیبانی

تیم ی اچ اس بسته های یژ برای پدتیبانی بسایت شما دی نظر داید ،که به شرح زیر اعالم می شود:


 0ساعت آموزش کامل سیستم مدیریت محتوا به کایبران دی یک جلسه



آموزش م دماتی جاباایی ماژ ل ها طراضی دی صویت صالضدید به یک کایبر

پشتیبانی طالیی از تاریخ تحویل
 پدتیبانی تلفنی
 پدتیبانی ایمیلی هر ساعت از شبانه ی ز -هفت ی ز هفته،
 پدتیبانی ضوویی  2بای دی مدت پدتیبانی
 ایااد مطالب دی صویت دیخواست توسط تیم ما (تا  7مطلب دی هفته)
 یفع مدکالت اضتمالی دی زمانی کمتر از  22ساعت
 ایائه هاست دامین بنا بر نیاز کایفرما
پشتیبانی نقره ای از تاریخ تحویل
 یفع مدکالت اضتمالی طراضی
 پاسخگویی به سواالت مدکالت از طریق ایمیل
 اضافه کردن ماژ ل های موید نیاز مدتری دی اسرع قت
 پدتیبانی تلفنی دی ساعات ادایی
 یفع مدکالت اضتمالی کمتر از  24ساعت
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سئو
با اسهتفاد از خدمات طراضی بسهایت ما ،شهما نصف یا سوو یا پیمود اید .اما خدمات دیگر ما برای دید شدن سایت شما توسط موتوی های
جستاو بدین شرح است :
 ثبت سایت شما دی موتوی های جستاو


ثبت سایت شما دی Google Web Master Tools

 بریسی محتوا استفاد از کلمات کلیدی مهم دی متا تگ صفحات
 آموزش کایبران برای استفاد از کلمات برای موتوی های جستاو
 ثبت سایت شما دی دایرکتویی ها
 ایااد کمپین های هدفمند دی دیگر سایت های فایسی زبان
 تبلیغات هدفمند برای باال برد یتبه دی موتوی های جستاو


...

مدیریت ایمیل انبوه

ایمیل یکی از یاههای اصلی ایتباطی کایبران است ،خدمات مدیریت ایمیل انبو ما عبایت است از:

(گر

-

جمع آ یی ایمیل کایبران سایت شما با استفاد از م االت هدیه های معنوی توسط شما

-

پیدنهاد سیستم مدیریت ایمیل انبو

ایسال ایمیل

-

طراضی صفحه استانداید ایمیل با توجه به نیاز کایفرما

-

ایائه یاهکای برای پیدا کردن ایمیل های مرتبت با کای کایفرما
ی اچ اس از ایائه لیست ایمیل معذ ی است)
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شبکه های اجتماعی
دی ض ی ت دی دنیای امر زی ،یسههانه های اجتماعی مهمترین عامل برای ترغیب افراد هسههتند ،شههما به اسههطه ی این عامل دی کمترین زمان
ممکن به اهداف خود نزدیک خواهید شد بازاییابی با شیو های مدین خالق ،ساختای فعالیت شما یا متحول خواهد کرد.
سههرعت برای مدیران ضرفه ای دی عرصههه ی یقابت ضرف ا ل یا می زند ،این دی ضالی اسههت که تکنولوژی های جدید این امکان یا به سههادگی
میسر می کنند.
خدمات ما برای مطرح کردن کسب کای شما دی شبکه های اجتماعی زیر است :
 )1تازیه تحلیل موقعیت تاایتی شما دی بازای فر ش ایران جهان
 )2برسی جایگا شم ا دی میان یقبای اصلی تان تعریف استراتژی کایبردی برای یا اندازی بازاییابی هوشمند
 )0فعال سهازی شبکه های اجتماعی شما مانند LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, YouTube, Instagram :مطابق با
عملکرد موفق ترین مطرح ترین کمپانی ها دی جهان
 )2به اشهتراک گذاشتن پست های ی زانه (یا دی زمان های مدخ)) از طریق شبکه های اجتماعی شما به منظوی تاثیر گذایی همرا
کردن مخاطب
 )5ایسال متن ،عکا ،یدئو ،پست های دیگر به تمامی سایت های زیر ماموعه ی یسانه اجتماعی
 )6مدیریت هدفمند به ی زیسانی صفحات شبکه های اجتماعی دی جهت دستیابی به اهداف سازمانی فعالیت شما
 )7ایااد ایتباط میان یسانه های اجتماعی به منظوی هماهنگ سازی دست یابی به مخاطبین مدترک
 )4تهیهه تنظیم گزایش ههای آمهایی بر مبنای تازیه تحلیل های شهههبکه های اجتماعی که شهههامل اطالعاتی همچون آمای ایقام،
نمودایها جد ل های م ایسه ای است.
 )9آموزش کمک به همکایان شما برای استفاد

از خدمات سایت های اجتماعی

تابستان 30
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