ساب دومین در

سایت پایه

سایت شما (وایت لیبل)

سایت پیشرفته

نمایش خدمات گردشگری توربین

در ساب دومین سایت شما

در سایت انتخابی شما

در سایت انتخابی شما

ثبت دومین (دامین اختصاصی  -سالیانه)





رایگان (فقط برای ).ir

رایگان

بنابه درخواست (هزینه مجزا)

رایگان

 ۵گیگ

 ۲۰گیگ

 ۱ساله

 ۱ساله

نامحدود






































بزودی

بزودی







بزودی

بزودی

بزودی

بزودی

بزودی



بزودی

بزودی

بزودی




























گواهی  SSLبرای ( HTTPSسالیانه)
هاستینگ (فضای سالیانه) *
پشتیبانی نرم افزار (سالیانه) *
پرواز چارتری (داخلی و خارجی از ایران)
پرواز سیستمی داخلی (ایرالین های داخلی)
پرواز سیستمی خارجی (ایرالین های داخلی و خارجی)
تور (رزرو تورهای :داخلی ،خارجی ،یک روزه ،ترکیبی)
هتل داخلی (رزرو هتل خارجی)
هتل خارجی (رزرو هتل خارجی)
اتوبوس (داخلی و خارجی از ایران)
قطار داخلی (رجا ،سفیر و فدک)
قطار خارجی (از مبدا خارجی به مقصد خارجی)
بیمه گردشگری (از بهترین شرکت ها و بیمه گذاران)
کاربران (ثبت نام،ویرایش ،مشاهده مسافران ثبت نام شده از طریق رزرو)
صفحه ها (ویرایش و افزودن صفحه جدید)
بالگ (ارسال پست ،تعریف دسته ها)
راهنمای گردشگری (صفحه های اختصاصی کشور ،شهر و منطقه)
مالی (افزایش اعتبار ،تعریف شماره حساب ،ثبت فیش ،ریز تراکنش ها)
پیام رسانی (ارسال پیام به آژانس ها و کانترها ،پاسخ به پیام های رسیده)
پشتیبانی (ارسال تیکت به بخش های مختلف پشتیبانی)
تنظیمات (تنظیمات حساب کاربری ،تنظیمات سایت)
باخبرسازی (رزروها ،تاییدها و موارد مرتبط با سیستم با ایمیل و پیامک)

درگاه پرداخت آنالین اشتراکی
درگاه پرداخت اختصاصی (رزروها با استفاده از درگاه پرداخت خودتان)
امکانات مارکتینگ (کد تخفیف ،لینک فروش و )...
زیر مجموعه فروش (امکان چند کاربره با تعیین سطح دسترسی و سود)
خبرنامه (ثبت نام بازدید کنندگان در لیست خبرنامه)
چند زبانه (نمایش سایت شما به زبان های فارسی ،انگلیسی ،عربی)
چت آنالین (نمایش آنالین بازدید کننده ها همراه با گزارش)
الگ سیستم (نمایش تمام فعالیتهای شما و کاربران سایت)
سایت مپ حرفهای (داینامیک با هزاران صفحه از سایت برای وبمسترتولز)
جستجو در سایت (موتور قدرتمند جستجوی گوگل)
اپ موبایل (وب اپ یا وب ویو برای اندروید)

بزودی




بزودی

بنابه درخواست (هزینه مجزا)
بنابه درخواست (هزینه مجزا)
بنابه درخواست (هزینه مجزا)
بنابه درخواست (هزینه مجزا)
بنابه درخواست (هزینه مجزا)
 ۵۰۰/۰۰۰تومان

1/52۰/۰۰۰

 760/000تومان






5/6۰۰/۰۰۰

 2/800/000تومان

