
 
 

 یبسمه تعال
 

                                                   
 :يت اينترنتيطراحي سا تعرفه

 
 پخش وبي همچنين و  صفحات وب یدر خصوص طراحاي  و حرفه تيم مجرب بكارگيري يك ساز با ی بانیشركت مهندس

"WebCasting" دهد اضيان محترم قرار مي زير را در اختيار متقخدماتمشروح  جهت آموزش الكترونيكي :  
 

 شماره 
 خدمات

 )ريال(قيمت  شرح خدمات عنوان

Bani-1 صفحات وب پايه 
 "Home Page " 
 )هر صفحه (یصفحه جانب 

٣٠٠،٠٠٠ 
١٥٠،٠٠٠ 

Bani-2 
 صفحات وب 

 یحرفه ا
 "Home Page " 
  یصفحه جانب 

٥٠٠،٠٠٠ 
١٥٠،٠٠٠ 

Bani-3 
 صفحات وب 

 پايه

  ی سفارشی پس زمينه هایطراح 
  انيميشن جهت سايت، لوگو و غيرهیطراح 
 پذيرش سفارش از طريق پركردن فرم و ارسال به ميل مديريت سايت 
 ی سفارش"Homepage "یطراح 
  "Main Page "یطراح 
  شامل متن و تصوير ی صفحه جانب١٠ حداكثر یطراح 
 "Flash "به همراه يك سايت تصوير تك زبانه یطراح 

  

١،٧٧٠،٠٠٠ 

Bani-4 
 وب صفحات 
  یحرفه ا

  ی سفارشی پس زمينه هایطراح 
  جهت لوگو و غيره ی انيميشن سفارشیطراح 
 )صفحه٢(" Mail "پذيرش سفارش از طريق ارسال به 
 "Flash" به همراه صدا و تصوير متحرك "Homepage " یطراح 
  "Main Page "ی صفحه اصل٢یطراح 
 "Flash "به همراه دو سايت بصورت چند زبانه یطراح 

٣،٠٠٠،٠٠٠ 

Bani-5 
 صفحات وب 

 ويژه

  صفحه٢٠ هر گونه سايت با بيش از یطراح 
  "Dynamic " پويا وی سايت هایطراح 
 ى اطالعاتی بر بانك های مبتنی سايت هایطراح 
  جامع ی های سايت با مشخصات دايركتوریطراح 
 . . .   سايت جهت انجمن ها و اصناف، مجامع و احزاب و یطراح 

تعرفــه ايــن قبيــل   
ســايت هــا بــر طبــق 

 اعـالم  حاًبرآورد تشري 
 . گرددیم

Bani-6 
صفحات وب 

 متحرك

 "Flash"  تمامی سايت هايطراح 
 "Flash" با یبرنامه ريز 
  در صفحات سايت یبكار بردن صوت و موسيق 
  جذاب در سايتی آيتم هایبكارگير 

 بــا توجــه بــه حجــم،
 يكارشناســـ مـــتقي

 .رددگ يم اعالم

 

 
 شركت مهندسي باني ساز

)هشت خط (۲۰  ۱۰۰  ۶۰: تلفن
www.BaniSaz.com 
Info@BaniSaz.com 



  : ذيل مراجعه فرمائيدیبه آدرسهاتوسط اين شركت  شده ی طراحینمونه سايتهااز بازديد آشنايي و جهت  -
www.BaniSaz.com 
www.DrWeb.ir 
www.Net2University.com 
www.Ani-Sa.com 

محتويـات  % ٢٥حـد اكثـر     به ميزان   با اعمال تغييرات    (سال  مدت يك  ظرفجهت حفظ و نگهداري سايت مورد نظر در          -
 .هزينه طراحي به مبلغ كل اضافه خواهد گرديد% ١٠ماهيانه ) وبمتن صفحات 

 اولـين   ي الكترونيكي اين شركت مسئول طراحي كليه كالسهاي آموزش الكترونيكـ          الزم به ذكر است گروه طراحي آموزشي      
 .  هاي مختلفي را براي دانشگاه مذكور طراحي و آماده نموده است باشد و تا به حال برنامه دانشگاه اينترنتي مي

 

 با تشكر
 گروه طراحي صفحات وب

و آموزش الكترونيكي شركت


