خصائص ومميزات المواقع
خصائص المواقع
اسم النطاق " " Domain name

.com .org .net

المساحة غير محدودة  +كمية مرور البيانات ( مجاناً للسنة األولي )

140 $

التوافق مع محركات البحث ""SEO
عدد الصفحات واألقسام

غير محدود

إمكانية إدارة الموقع وإضافة المحتوي

لوحة تحكم
عربي أو إنجليزي

لغة الموقع

2

بريد إليكتروني مخصص لقطاع األعمال
مراقبة الموقع بأدوات متقدمة كل  5دقائق
نسخة احتياطية من الموقع يومياً ( على مدار السنة )
تحفظ النسخة االحتياطية على  2خادم منفصلين لألمان
موقع وثائق  DiamondVisionللمواقع والبريد اإللكتروني

www.doc.dvit.me

تحديث نظام إدارة المحتوى ! Joomlaآلخر إصدار دورياً
إمكانية إضافة أى إضافات

تكاليف إضافية

اإلضافات المجانية
•معرض الصور

•نموذج طلب وظيفة

•نموذج الشكاوي واإلقتراحات

•ربط الموقع بشبكات التواصل االجتماعي
•خرائط جوجل

•الخريطة الداخلية للموقع (XML Map (SEO

إنشاء قناة على يوتيوب

ترجمة جوجل للمواقع

حفظ حقوق الموقع ضد النسخ

إنشاء صفحة علي الفيس بوك

السعر اإلجمالي 140 $:

اإلضافات والخدمات المدفوعة
نظام القائمة البريدية  +نظام التسويق بالبريد

$

105.1

نظام التعليقات علي المواضيع سعر االضافة

$

28.14

نظام إداره المنتجات وعرضها وهي مناسبة للمواقع التجارية

$

350.14

نظام تعقب نشاط الزوار " سنوياً "

$

21.14

نظام إدارة ومتابعة نماذج الحجز

$

105.14

برمجة نموذج خاص سعر النموذج الواحد

$

35.14

لغة إضافية للموقع

$

210.14

النشر التلقائي على الشبكات اإلجتماعية

$

35.0

البريد اإللكتروني اإلضافي

$

21.15

الــــخدمـــات
إعادة تصميم الشعار (الحالي) الخاص بالشركة  +نسخة مفتوحة الطبقات

$

49.00

تصميم شعار جديد للشركة

$

105.14

إدارة الموقع "يتم تجديده سنوياً "

$

168.14

تصميمات خاصة للصفحات الداخلية

$

28.0

ترجمة المحتوي بواسطة مراكز ترجمة معتمدة ( بالصفحة ) A4

حسب اللغة

تجهيز محتوى احترافي متعلق بالنشاط ( بالصفحة ) ( SEO ) +

حسب النشاط  /اللغة

خدمات التسويق اإللكتروني واألرشفة
تهيئة المحتوى ( الحالي ) لمحركات البحث " لكل صفحة "

) $ ( SEO

70.14

إضافة الموقع إلي محركات البحث " ياهو  -بينج  -جوجل "

) $ ( SEO

42.14

تصميمات شبكات التواصل اإلجتماعي

$

42.0

تصميمات شبكات التواصل اإلجتماعي للمناسبات الرئيسية على مدار السنة

$

210.00

إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي فيس بوك وتويتر

) ( SEO

حسب الطلب

التسويق اإللكتروني

) ( SEO

حسب الطلب

