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 شرکت نوین ارتباطات پارس
 (01/05/1397)مورخ  (Google AdWordsتبلیغات کلیکی گوگل ) تعرفه خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کارمزد محاسبه می شوند. %20، قیمت تمام شده هر پلن بر اساس نرخ لحظه ای ارز و با با ارز بین المللی دالر شارژ می شوند Google AdWordsبا توجه به اینکه کلیه حسابهای  -

 کیکل یبرا یباالتر یها نهیرقابت هز زانیو م تیسا طیو شرا یدیباشد اما معموال گوگل بر اساس نوع کلمه کل یسنت م 1در گوگل  کیهر کل یقابل قبول برا نهیحداقل هز -

 شود. یم کاستهورود  زانیبعدا توسط گوگل به کاربر اعالم خواهد شد و در آن حالت از حداکثر م زانیم نیکه ا دینما یدرخواست م

 گردد. یم افتیاز کاربر در سیسرو متیتفاوت ق سیسرو متیق شیصورت و در صورت افزا نیا ریباشد. در غ یپس از پرداخت دو هفته م لیو ارسال فا غیتبل یمهلت فعالساز -

 (باشد. یصادق م زیماه ن کیاز  شیب غیمورد در موارد درخواست توقف تبل نیا)

 ادامه توضیحات در صفحه بعد ... -

 5پلن  4پلن  3پلن  2پلن  1پلن  مشخصات پلن ها ردیف

 200000 50000 10000 5000 2000 حداکثر تعداد ورود کاربر 1

 40000 10000 2000 1000 400 متوسط تعداد ورود کاربر 2

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود حداکثر کلید واژه 3

 دارد دارد ندارد ندارد ندارد دسترسی مستقیم به اکانت گوگل 4

 دارد دارد دارد دارد دارد اطالع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ 5

 بلی بلی بلی بلی بلی دریافت گزارش لحظه ای 6

 بلی بلی بلی بلی بلی دریافت گزارش روزانه از گوگل 7

 دارد دارد دارد دارد دارد مدیریت زمان،مکان،بودجه 8

 دارد دارد دارد دارد دارد رایگان SEO مشاوره 9

 دارد دارد دارد دارد دارد History استفاده از اکانت های دارای 10

 بلی بلی بلی بلی بلی و ... Gmail امکان نمایش در سایت هایی مانند 11

 بلی بلی بلی بلی بلی تبلیغات موبایل 12

 رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان نمایش 13

 رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان گوگل فارسی 14

 نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود مدت نمایش 15

 $2000 $500 $100 $50 $20 اعتبار 16
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 باشد(. یمورد قبول گوگل نم رکتیدای)ر دییپارک نما com. مثل یگریدامنه د یدامنه خود را رو غاتیباشد؛ جهت ارائه تبل ینم ریامکان پذ ir.نه در گوگل با دام غاتیتبل -

 .دییمراجعه نما Google AdWords یبه صفحه اکانت اختصاص( Google AdWords) در گوگل غاتیتبل یاکانت اختصاص هیته جهت -

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24شده دارای پشتیبانی کلیه خدمات ارائه  -

 اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند. -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -
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 (01/05/1397)مورخ  (SEOجستجو ) موتورهای برای سایت وب سازی بهینه تعرفه خدمات

 

 .بوده و تنها مابه التفاوت آن محاسبه می گردد دارا را باالتر های نسخه به ارتقاء قابلیت ها و خدمات ارائه شده پکیج کلیه -

 روز هفته و به صورت کامال رایگان می باشد. 7ساعته در  24کلیه خدمات ارائه شده دارای پشتیبانی  -

 .اطالعات موجود در تعرفه فوق از تاریخ درج تنها به مدت یک ماه دارای اعتبار می باشند -

 سال شمسی می باشد. 1مدت زمان ارائه خدمات در پکیج بهینه سازی حرفه ای  -

 کلیه تعرفه ها بر واحد تومان می باشند. -

 امکانات قابل ارائه تعرفه مدت زمان تحویل عنوان پکیج ردیف

 000,520 روز کاری 7 بهینه سازی عمومی 1

 Cash( + راه اندازی Gzipبهینه سازی سیستم مدیریت محتوا و قالب سایت + فشرده سازی قطعه کدها )

( + پایش مداوم Roboot.txtراهنمای روبات های خزنده )و  (Sitemap.xmlسرویس + ایجاد نقشه سایت )

معرفی به موتورهای جستجو همانند گوگل ، بینگ ، یاهو و...  ( از بابت آپتایم سایت + Hostسرور میزبان )

 مطالب سایت  Indexجهت

 000,120,1 روز کاری 14 بهینه سازی پیشرفته 2

مکانات پکیج قبل + تدوین برنامه بازاریابی محتوایی متناسب با اهداف سازمان + بهینه سازی محتوای سایت ا

شامل کلمات کلیدی، توضیحات تصاویر، توضیحات متا، تگ های صفحات و لینک داخلی به مطالب مرتبط + پایش 

 (Page not fount, Error 404)مداوم لینک های شکسته و ارور عدم دسترسی به صفحات سایت 

 000,820,1 روز کاری 21 بهینه سازی حرفه ای 3

 ( +Social Marketingلیه امکانات پکیج های قبل + ارائه راهکارهای نوین تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی )ک

+ مشاوره های تکنیکال تالش در اخذ بک لینک ورودی از سایتهای معتبر و پردبازدید مرتبط با موضوع سایت 

( + ارائه بروزترین Digital Marketingدر خصوص استراتژی فروش و راه اندازی کمپین های تبلیغاتی )

راهکارهای ارتباطی در خصوص تبلیغات هدفمند + استقرار و آموزش تیم حرفه ای فروش اینترنتی )در 

از نتایج بهینه سازی صورت درخواست کارفرما(  + رصد دائمی فرآیند ها و ارائه گزارشات مکتوب دوره ای 

 در انتهای هر ماه + تحلیل جزئیات و نتایج بهینه سازی و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت جذب بازدیدکنندگان

 و تبدیل آنها به مشتریان وفادار کسب و کار شما به منظور ارتقاء سطح بهره وری سازمان و افزایش نرخ فروش


