
حرفه ایپیشرفتهامکانات پکیج ھای ویژه آژانس ھای مسافرتی(طراحی سایت آژانس مسافرتی)

نمایش آدرس ھا و شماره ھای تماس با قابلیت نمایش نقشه محل دفتر در گوگلارتباط با ما
صفحه شامل معرفي دفتر، نوع خدمات و…درباره ما

معرفي کشورھا

افزودن، ویرایش و حذف کشور
افزودن،ویرایش و حذف توضیحات و تصاویر مربوط به ھرکشور

اماکن تفریحي و جاذبه ھای توریستی گردشگری افزودن،ویرایش و حذف توضیحات 
ھمراه با تصاویر

افزودن،ویرایش و حذف توضیحات ھتل ھا و تعیین موقعیت آن بروي نقشه گوگل
جستجو ساده

تورھا

تعریف انواع تورھاي روزانه (نامحدود)
تعریف انواع تورھاي ویژه (نامحدود)

امکان تعریف تورھای لحظه آخر
تعریف انواع تور ( نامحدود)

تعریف تورھای داخلی و خارجی (نامحدود)
امکان نمایش فیلم به تفکیک تورھا

دسته بندی تورھا براساس شھرھا و کشورھا
آمار بازدید تورھا

جستجوي پیشرفته تورھا، برحسب تاریخ، مکان،ھتل،قیمت

خدمات

خدمات رزرو تورھای مسافرتی
خدمات فروش/اجاره مسکن

خدمات رزرو ھتل
خدمات رزرو بلیط
خدمات رزرو ویزا

خدمات رزرو وقت سفارت
خدمات بیمه مسافرتی

تعریف کاتالوگ دیجیتالی جھت آژانسکاتالوگ دیجیتالی

سئواالت متداول

امکان طرح سئوال از سوي کاربران در وب سایت و یا ارسال به ایمیل مدیر مربوطه
امکان پاسخگویي به سئواالت از سمت مدیران و مشاھده آن در وب سایت و یا ارسال

به ایمیل کاربر
تعیین نمایش و یا عدم نمایش سئوال در وب سایت

امکان درج سئواالت و پاسخ ھاي متداول توسط مدیر و نمایش آن در وب سایت

مدیریت اعضاء

عضویت کاربران از طریق وب سایت و پنل مدیریت
اطالع رساني به کاربران (تورھاي جدید،ھدایاو…)

مشاھده تورھای گذشته و پرداخت ھای انجام شده

حق دسترسي جھت استفاده از بخش خاصي از سایت و یا امکانات سایت
امکان اعالم تورھای ویژه به اعضا سایت

پنل اختصاصي و ویژه جھت مشتریان

سفارت خانه ھا
آدرس سفارتخانه ھاي مختلف در ایران

آدرس سفارتخانه ایران در کشورھای مختلف

مدیریت اخبار

امکان درج خالصه خبر

امکان درج متن خبر توسط ویرایشگر پیشرفته
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امکان درج متن خبر توسط ویرایشگر پیشرفتهمدیریت اخبار
عضویت در خبرنامه

نوار متحرك اخبار
طراحی تمپلیت

اختصاصی
طراحی کارفرما  نظر  مورد  تصایر  و  اولیه  اطالعات  دریافت  و  مشاوره  جلسه  از  پس 

اختصاصی جھت وب سایت انجام خواھد شد

نظرسنجي آماري

امکان تعریف سئوال نظرسنجي
امکان تعریف پاسخ ھاي گزینه اي نامحدود

امکان تعیین مھلت پاسخگویي به سئوال
ارائه نمودار گرافیکي میله اي ھنگام نمایش نتایج نظرسنجي

گواھینامه ھا و
تقدیرنامه ھا

درج تصویر گواھینامه و یا تقدیرنامه
تاریخ کننده،  صادر  مرجع  سند،  یا  گواھینامه  نام  مثل  خاص،  اطالعات  درج  امکان 

صدور

گزارشات
مشاھده لیست اعضا سیستم (درصورت موجود بودن سیستم عضویت)

مشاھده پرداخت ھاي صورت گرفته از طریق درگاه و یا فیش بانکي

سیستم پیامک

اختصاص شماره 14 رقمی
دریافت اطالعات تور مورد نظر از طریق پیامک

اطالع رساني خودکار براي تورھا و…
ارسال انفرادي و گروھی پیامک

ارسال پیامک تورھای داخلی،خارجی،لحظه آخر و … به طور خودکار به اعضاء
پاسخگویی ھوشمند و منشی آنالین از طریق پیامک

پرداخت از طریق
درگاھھای بانکی

پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک سامان
پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک پارسیان

پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک پاسارگاد
پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق اقتصاد نوین

پرداخت تحت سیستم شتاب از طریق بانک ملت
امکان فعال و غیرفعال سازی درگاھھای پرداخت

تبلیغات
ایجاد ، ویرایش و حذف تبلیغات

تعیین محل قرارگیری تبلیغات در سایت بسته به نوع طراحی وب سایت
امکان لینک تبلیغات به وب سایت دیگر

ثبت پیوند به سایت ھاي دیگر جھت تبادل لینكپیوندھاي مفید

2.890.0004.950.000ھزینه پکیج ھا (تومان)

پکیج اختصاصی طراحی سایت آژانس مسافرتی:

این پکیج کلیه امکانات طراحی سایت حرفه ای را داراست به اضافه اینکه دارای API و متصل به سیستم صدور آنالین بلیط و ھمچنین رزرو
بلیط بصورت کامًال اختصاصی می باشد که قیمت آن بطور میانگین از 7.000.000 تومان به باال می باشد.
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