
 

 تعرفه خدمات مدیریت محتوا

  

  ي وبتولید محتوا
ت شرکت اقدام به تولید محتواي دست اول از طریق ترجمه و یا تحقیق در حوزه فعالیت مشتري مادر این نوع خد

  مقاله اي بر اساس اصول سئو و دانسیته کلمه کلیدي مورد نظر تولید و در وب سایت قرار می دهد.می نماید و 

  یمت (تومان)ق  شرح  ردیف
  35,000  )کلمه 500الی  300بین ( تالیف مقاله کوتاه  1
  55,000  )1000الی  500(بین  تالیف مقاله متوسط  2
  70,000  کلمه) 1000(بیشتر از  تالیف مقاله بلند  3
  15,000  تصویر اصلی بلاگ  4
  7,000  (هر عکس) تصویر داخل مقاله  5

  
  

  مدیریت وبلاگ
  به سایت می تواند تاثیر زیادي در سئو وب سایت شما داشته باشد.استفاده از بک لینک ها براي وبلاگ 

  یمت (تومان)ق  شرح  ردیف
  15,000  )هر وبلاگایجاد وبلاگ (  1
  5,000  قرار دادن لینگ بلاگ سایت در وبلاگ (هر مقاله در وبلاگ)  2

  

  

  ارسال پیامک
ارسال پیامک یک روش تبلیغاتی با بازدهی سریع و مانگاري کوتاه است. ولی آنچه در ارسال پیامک مهم است 

  مخاطبان پیامک است که هر چه به جامعه هدف بیشتري را پوشش بدهد بازدهی بهتري خواهد داشت.

  یمت (تومان)ق  شرح  ردیف
ارسال پیامک به جامعه هدف شما (هر پیامک به شرط رسیدن به   1

  گوشی)
100  

  



 

  فروم هاي تخصصی
معرفی وب سایت شما  ،شرکت در بحث ها فراد است. حضور در این فروم ها،ا فروم ها محلی براي تبادل اطلاعات بین

  می تواند در سئو کار شما بسیار موثر باشد.و استفاده از نظرات کاربران 

  یمت (تومان)ق  شرح  ردیف
  10,000  )فرومهر (ثبت نام کاربر در فروم   1
  15,000  )نفر ساعت(هر  حضور در بحث ها و معرفی کسب و کار شما  2

  

  

  

  مدیریت پیج اینستاگرام
  معرفی کسب و کار از طریق اینستاگرام 

  یمت (تومان)ق  شرح  ردیف
  10,000  آپلود استوريتنظیم گرافیکی و   1
تگ ها بر اساس هش بصورت تصویر و ویدئو آپلود پستتنظیم گرافیکی و   2

  و عنوان بندي هاي پر بازدید
30,000  

  20,000  طبیعی (روزانه) افزایش فالور بصورت  3
  


