
 

 12/1398 /25تاريخ : .                                          پيوست شماره يك

 98ق/ / 1121شماره :                                      ) طراحي سايت اينترنتي (

  موسسه آينده پژوهی جهان اسالم:  نام خريدار

 

 می باشد،       جناب آقاي محمد رضا محمدي    پروژه با فروشنده آقا / خانم   نماينده خريدار براي ارتباط و پيگيري

 

 85738شماره ثبت   :    /کد ملی /  شناسه ملی / کد اقتصادي 

 

 info@iiwfs.com             : ( جهت ارتباط با نماينده  Mail-E آدرس الکترونيکی ) 

 

 موسسه فرهنگی هنري :    نوع فعاليت   

 

 الف  ثبت نام در اينترنت و فضای مورد نياز     

 ثبت نشده  ●ثبت شده        E-Mail                                o  نامحدود                         تعداد  مگابايت    5000سال به مقدار  يک اجاره فضا براي مدت       

 ثبت نشده   ●ثبت شده        o........   ..............................................................................................................تعين نام در اينترنت   .......................................................................    

 فروشنده و خريدار           می باشد .  ●خريدار               oطراحی کلی سايت  طبق نظر            

 

 حي سايت موارد ذيل بکار برده شود :ب : در طرا

                             هوشمندبه  همراه  ويرايشگر      SANACMSمديريت محتوا   ●    

 

 در طراحي سايت موارد ذيل در نظر گرفته  شود  :

      نقشه سايت    ●      و فيلم  گالري عکس  ●         ماپروژه هاي    ●خدمات ما            ●محصوالت ما             ●    تماس با ما       ●درباره ما           ●

  SEO   ●   آمار بازديد کنندگان     ●     سيستم تبليغات  ● عضو گيري           ●نظر سنجی               ●      مقاالت          ●اخبار               ●

o  4                                        -3                                               -2                                          -1)لطفا بنويسيد (        ساير-         

 نا محدود       تعداد صفحات داخلی سايت  -  

         روشندهف o                  خريدار  ●آماده سازي اطالعات )متن و عکس( توسط           -  

 ................( طراحی گردد.د ......................يسيساير) لطفا بنو oآلمانی      oفرانسه        oعربی        ●انگليسی       ●فارسی       ●سايت فوق بايد به زبانهاي    -  

 ساير ) لطفا بنويسيد ........................................................... ( براي رنگ اصلی سايت استفاده نمائيد . o  سبز       oقرمز         oآبی          oمشکی       oاز رنگ      -  

 سايتهای مورد نظر  جهت نزديك کردن ديد خريدار و فروشنده  :       

1- 

2-                                                                                                      

3- 
 

 ج : خدمات رايگان فروشنده : 

 مورد نياز نمی باشد  o                       موردنياز می باشد     ●                          يکسال نگهداري و پشتيبانی سايت براي مدت -

 مورد نياز نمی باشد   o        موردنياز می باشد                     ●      ساعت        2به مدت  براي ورود اطالعات  آموزش اينترنت -

 مورد نياز نمی باشد  oموردنياز می باشد               ●            معرفی به موتورهاي جستجوگر بزرگ دنيا براي باال بردن تعداد بازديدکننده ) مانند گوگل و...  (   -

 :ساير توضيحات در صورت لزوم    

 

 مهر و امضا فروشنده :                                                                              مهر و  امضا  خريدار  :                                  

 کارشناس فروش                                                                                                                                 

mailto:info@iiwfs.com
mailto:info@iiwfs.com

