
 ثبت سفارش از طریق
راه های ارتباطی زیر 

تعرفه طراحی خدمات و آثار سپهر پالس

تومان 3.000.000رابط کاربری سایت
 ایده پردازی، طراحی صفحه اصلی و سه صفحه از صفحات مبتنی بر

طراحی گرافیک

طراحی رابط کاربری سایت

تومان 500.000طراحی هر صفحه اضافه برای سایت

طراحی رابط کاربری اپلیکیشن موبایل

تومان 4.000.000رابط کاربری اپلیکیشن موبایل
 ایده پردازی، طراحی صفحه اصلی و پنج صفحه از صفحات مبتنی بر

طراحی گرافیک

تومان 400.000 طراحی هر صفحه اضافه

هزینه طراحی گرافیک

تومان 280.000تراکت

تومان 130.000کارت ویزیت

تومان 150.000سربرگ

تومان 120.000فاکتور

تومان1.000.000ست اداری

تومان 800.000پوستر

تومان 700.000کاتالوگ

تومان 480.000بروشور

تومان 600.000کاور  (موزیک، فیلم، کلیپ، بازی، نرم افزار، محصولت)

تومان 80.000پست اینستاگرام یا تلگرام

تومان 75.000استوری اینستاگرام

تومان 730.000پکیج ست اینستاگرام
  ،طراحی قالب پست، قالب عکس، قالب ویدیو، قالب متن

 استوری

تومان 100.000بنر متحرک

تومان 800.000پکیج پایه (مقرون به صرفه)

تولید محتوا

تومان900.000 طراحی سایت مقرون به صرفه

استفاده از قالب های آماده، نصب و ایمن سازی قالب

طراحی سایت

تومان 600.000لوگو تصویری

تومان 800.000لوگو نوشتاری

تومان 1.000.000لوگو ترکیبی (نوشته + تصویر)

طراحی لوگو

 طراحی رابط کاربری
User Interface (UI)

 طراحی لوگو
Logo Design

 طراحی گرافیک
Graphic Design

 تولید محتوا
Content Production

طراحی سایت
Web Design

  تولید 5 مقاله کامل و مفید، بهینه سازی محتوا،تولید تصاویر
 اختصاصی،رعایت اصول نگارشی

تومان1.500.000 پکیج پیشرفته
  تولید 10مقاله کامل و مفید، درج در سایت و بهینه سازی محتوا

تولید تصاویر اختصاصی، رعایت اصول نگارشی

تومان2.500.000 پکیج حرفه ای
  تولید 15مقاله کامل و مفید، درج در سایت و بهینه سازی محتوا

 تولید تصاویر اختصاصی،رعایت اصول نگارشی

تومان4.000.000تولید محتوای حرفه ای برای اینستاگرام
تولید 20 پست اختصاصی + 20 استوری

تومان5000.000طراحی سایت پیشرفته
 قالب اختصاصی، سیستم مدیریت محتوای وردپرس، ایمن سازی و

  ،بهینه سازی قالب، درج اطالعات وب سایت، سئو سایت
آموزش کنترل پنل

 طراحی حالت ریسپانسیو ( موبایل ) برای وب سایت شامل ۱/۲ هزینه کل مبلغ می باشد.1

 طراحی حالت تم دارک شامل 1/2 هزینه کل مبلغ می باشد.1

  طراحی پنل مدیریت سایت، اپلیکشن موبایل و سایر نرم افزار ها هم با تعرفه باال انجام میشود.1

 در صورت زیاد بودن صفحات پروژه هزینه ها کاهش پیدا میکند
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