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   دانلود امکان با مقالات بخش  .7
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   خارجی( یا)داخلی وبلاگ تخصصی مطالب   .9

   های اجتماعی مرتبط اتصال وب سایت به شبکه  .12
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 رایگان
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    تصاویر اسلاید  .19
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 ریسپانسیوتمام  ریسپانسیو )نمایش ویژه موبایل و تبلت( طراحی ریسپانسیو  .03

 نامحدود محدود )سه فرم( کاربران اطلاعات ورود طراحی فرم های پویا جهت  .01
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 0انتخابی  )مالکیت انحصاری( اختصاصی گرافیکی قالب  .06

 2انتخابی  فروشگاه داخلی پیش فرض  .07

 0انتخابی  انجمن های اختصاصی )فروم( محدود  .08

 0انتخابی  سیستم پشتیبانی مشتریان )تیکت دهی(  .09

 222/192/1 222/599 قیمت کل )تومان( 
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 فرم درخواست طراحی سایت

 اریخ: ت

 : خانوادگی نام و نام 

 :شرکت نام

 :تماس شماره

 

نظر مورد سایت از شما نیازهای  

 

 

 ویژه    شرکتی    شخصیطرح:   

 :توضیحات
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