
 

 ردیف امکانات نقره ای طالیی

  1 مدیریت آگهی رایگان 

  2 مدیریت آگهی ویژه 

  3 مدیریت آگهی متنی 

  4 مدیریت دسته بندی ها 

  5 مدیریت زیر مجموعه ها 

  6 مدیریت شماره حساب ها 

  7 مدیریت پرداخت ها 

  8 فرم تماس با آگهی دهنده 

   ساده بین آگهی هاجستجوی  9 

  10 مدیریت حرفه ای کاربران 

  11 مدیریت هزینه های آگهی 

  12 مدیریت پکیج بندی آگهی ها 

  13 نمایش آخرین آگهی ها 

  14 ارسال و مدیریت نظرات برای آگهی ها 

  15 مدیریت استان ها و شهر ها 

  16 قابلیت جستجو در آگهی های استان ها 

  17 آمار بازدید هر آگهی 

  18 آگهی های مرتبط 

  19 مدیریت بنر های تبلیغاتی در سایت 

  20 مدیریت مدت زمان آگهی ها 

  21 تایید آگهی توسط مدیر سایت / انتشار خودکار آگهی ها 

  22 مدیریت محدودیت آگهی برای هر کاربر 

   آگهیمدیریت محدودیت تصاویر  23 

  24 امکان ارتقا آگهی رایگان به ویژه 

  25 عدم نمایش اطالعات تماس آگهی منقضی شده 

  26 مدیریت تعرفه تصویر فوق االده برای تصاویر 

 ----  27 مدیریت اسالیدشو تصاویر در صفحه نخست سایت 



 ---- آگهی امکان درج قیمت برای تعداد کاراکترهای باال در توضیحات  28 

 ---- 29 مدیریت امتیازها برای کاربران 

 ---- 30 مدیریت صفحات درباره ما، تماس با ما و صفحات اضافه دیگر 

 ---- 31 مدیریت منو و قابلیت درج منو و زیرمنو برای صفحات 

 ---- 32 امکان مدیریت درج آگهی با ثبت نام کاربر یا بدون ثبت نام 

 ----  درج آگهی فوریقابلیت  33 

 ---- 34 قابلیت درج آگهی با برچسب درخواستی 

 ---- 35 قابلیت درج آگهی با برچسب فروش 

 ---- 36 آپلود تصاویر آگهی به صورت کشیدن و رها کردن تصویر در باکس تصاویر سایت 

 ---- 37 مدیریت ویدیو برای آگهی ها 

 ---- 38 نقشه گوگل مپ برای هر آگهی 

 ---- 39 امکان فعال و غیرفعال سازی فروش برای هر آگهی 

 ---- 40 امکان مدیریت آگهی ها به صورت اسالید در صفحه اصلی 

 ---- 41 امکان مدیریت آگهی ابتدای لیست به صورت آگهی ویژه 

 ---- 42 مدیریت آگهی دارای حاشیه به صورت آگهی ویژه 

 ----  آگهی به صورت آگهی ویژهمدیریت رنگ زمینه  43 

 ---- 44 مدیریت آگهی با برچسب ویژه برای آگهی های ویژه 

 ---- 45 امکان درج آگهی با برچسب معاوضه 

 ---- 46 مدیریت آگهی های منقضی شده 

 ---- ... 47 قابلیت جستجو بسیار حرفه ای بر اساس دسته بندی، رنگ، متراژ و 

 ----  های مختلف برای هر دسته آگهی هامدیریت فیلد  48 

 ---- 49 مدیریت عالقه مندی ها 

 ---- 50 قابلیت درج مزایده برای آگهی ها 

 ---- 51 مدیریت مالیات ارزش افزوده 

 ---- 52 مدیریت شبکه های اجتماعی 

  53 مدیریت نقشه سایت 

  54 مدیریت لوگوی سایت 

   رایتمدیریت پاصفحه و کپی  55 

  56 مدیریت بالک کردن آی پی ها 

  57 مدیریت قالب ایمیل های سایت 

  58 تنظیمات نمایش آگهی ها و دسته بندی ها 



  59 درگاه پرداخت اینترنتی آگهی های ویژه 

  60 طراحی قالب گرافیکی اختصاصی با خروجی موبایل و تبلت 

وب سایتپشتیبانی رایگان  یک سال یک سال  61 

ساعت 2 ساعت 1   62 آموزش رایگان حضوری 

  قیمت ) تومان ( 5.000.000 10.000.000
 

 از خدمات کیفیت نشان برنده همچنین و ایران برتر کیفیتهای مرکز از نشان برنده مرتبه2 و باشد می شبکه امنیت  ISO 27001 استاندارد دارای رجیران

 .باشد می IQC Award London مرکز

 می عرضه آسان بسیار کارایی و الیه چند معماری از بکارگیری وبا  روز تکنولوژی بر مبتنی( نگار صفحه) را خود محتوای مدیریت سیستمهای رجــیــران

 .باشد می شرکت این اولیه اهداف از هزینه کمترین دریافت با عالی بسیار کیفیت با خدمات و تکنولوژی جدیدترین ارائه. کند

 دریافت از پس. فرمایید مراجعه www.regiran.com سایت وب به یا و بگیرید تماس فروش بخش با افزار نرم خرید و بیشتر اطالعات کسب جهت

 .گردد می ارسال شما برای آن مدیریتی مشخصات و گردد می نصب شما سایت وب روی بر کاری روز 7 مدت ظرف افزار نرم ، سفارش

 22251000  : مشاوره و فروش واحد


