بسته حرفه ای
گالری تصاویر
آلبوم موسیقی
رزرو
کاتالوگ ساز
منو قیمت
مولد صفحه
خبر
کد HTML

تماس با ما
تقویم و رویداد
دسته بندی مطالب
فرم ساز
کوپن تخفیف مشتریان

33330809 . ir

سامانه تولید و مدیریت اپلیکیشن موبایل

گالری ویدئو

فروشگاه الکترونیک
سطح دسترسی
موقعیت های جغرافیایی
تخفیف ویژه اعضاء
پیام رسان فوری اختصاصی
رادیو اینترنتی
آر اس اس خوان
دیوار گفت و گو
Source Code
پیوند
پیوندها
اتصال به وب سایت مدیرافزار
پیام رسان درون اپ
کانال های خبری
اسکنر
کوپن تخفیف QR
آب و هوا
نقشه گوگل
حسابگر تخفیف
کارتابل

بسته پیشرفته



































گالری تصاویر
گالری ویدئو
آلبوم موسیقی
رزرو

پیش از خرید آخرین ورژن از
واحد فروش استعالم گردد

آبونمان ساالنه  850,000تومان













گالری ویدئو
آلبوم موسیقی

گالری ویدئو
آلبوم موسیقی





رزرو
کاتالوگ ساز

کد HTML

-

کد HTML

تماس با ما



تماس با ما








تقویم و رویداد

-

تقویم و رویداد

-

-

دسته بندی مطالب

-

دسته بندی مطالب



فرم ساز

-

فرم ساز

-

فرم ساز

-

کوپن تخفیف مشتریان

-

کوپن تخفیف مشتریان

-

کوپن تخفیف مشتریان

-

فروشگاه الکترونیک

-

فروشگاه الکترونیک

-

فروشگاه الکترونیک

-

موقعیت های جغرافیایی




سطح دسترسی
موقعیت های جغرافیایی




سطح دسترسی
موقعیت های جغرافیایی




تخفیف ویژه اعضاء

-

تخفیف ویژه اعضاء

-

تخفیف ویژه اعضاء

-

پیام رسان فوری اختصاصی






پیام رسان فوری اختصاصی

-

پیام رسان فوری اختصاصی

-

رادیو اینترنتی



رادیو اینترنتی

-

آر اس اس خوان

-

آر اس اس خوان



دیوار گفت و گو

-

دیوار گفت و گو

-

Source Code
پیوند

-

Source Code
پیوند

-

Source Code
پیوند

-

کاتالوگ ساز
منو قیمت
مولد صفحه
خبر
کد HTML

تماس با ما
تقویم و رویداد
دسته بندی مطالب

سطح دسترسی

رادیو اینترنتی
آر اس اس خوان
دیوار گفت و گو

رزرو










گالری تصاویر

-

کاتالوگ ساز
منو قیمت
مولد صفحه
خبر

منو قیمت
مولد صفحه
خبر









پیوندها

اتصال به وب سایت مدیرافزار

-

اتصال به وب سایت مدیرافزار

-

پیام رسان درون اپ

-

پیام رسان درون اپ

-

کانال های خبری

-

کانال های خبری

-

کانال های خبری

اسکنر

اسکنر

-

اسکنر




کوپن تخفیف QR

-

کوپن تخفیف QR

-

آب و هوا




آب و هوا




پیوندها
اتصال به وب سایت مدیرافزار
پیام رسان درون اپ

کوپن تخفیف QR
آب و هوا
نقشه گوگل
حسابگر تخفیف
کارتابل

ورژن 960926 :

قیمت  4,500,000تومان

بسته مقدماتی
گالری تصاویر

بسته دمو

پیوندها










حسابگر تخفیف

-

حسابگر تخفیف

-

-

کارتابل

-

کارتابل

-

نقشه گوگل

قیمت  2,500,000تومان


قیمت  1,400,000تومان

آبونمان ساالنه  450,000تومان

آبونمان ساالنه  300,000تومان

نقشه گوگل

دوره  7روزه

