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به عرض می رساند شرکت هوش مصنوعی ویراسگال کارو اقدام به معرفـی

 مجوز ها,انجمن هایی که دارای عضویت در آنها می باشد , حوزه فعالیت و

 لیست قیمـــت خدمات خود می  نماید .

مقدمه  
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مجوزها و فعالیت ها 

دارای مجوز دانش بنیان برای سامانه هوشمند میثر (پلتفرم هوشمند مدیریت
 کسب و کار  بر پایه هوش مصنوعی ) از نهاد مــحترم ریاســت جــمهوری 

دارای مجوزهای نشر بر خط دیجیتال, تصدی رسانه بر خط کاربر محور و تصدی 
رسانه بر خط تلفن هوشمند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

عضو حقوقی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
دارای پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجاز 

عضویت حقوقی در کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

عضویت حقوقی در انجمن انفورماتیک ایران 

عضویت حقوقی در انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران 
کسب و کار های اینترنتی 

عضویت حقوقی در کمیسیون اینترنت اشیا سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

V . S . K Company2 3



حوزه های فعالیت

راه اندازی و اجرای سیستم مدیریتی هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر  
 مشاوره و اجرای پروژه های هوش مصنوعی و بیگ دیتا 

 طراحی و توسعه انواع نرم افزار و اپلیکیشن 

 مشاوره و اجرای برند سازی و دیجیتال مارکتینگ 
 ارائه استراتژی تبلیغات و شناسایی بازار هدف 

انواع خدمات طراحی گرافیکی و چاپ 

V . S . K Company
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طراحی سایـت
اختصاص صفحه با طراحى متفاوت و زیباتر از نظر ظاهرى با امکانات ویژه

 

 تعرفه طراحی انواع سایت ها از قرار جدول ذیل به اطالع رسانده می شود . 

قیمت شروعرده بندی نوع سایتردیف توضیحات  
١
٢
٣
٤
٥
٦

سایت شخصی 
سایت شرکتی 
سایت شرکتی 

سایت فروشگاهی 
سایت فروشگاهی
سایت سفارشی 

اختصاصی 
اختصاصی 
اختصاصی 
اختصاصی 
اختصاصی 
اختصاصی 

4,970,000 
7,240,000 
8,900,000 
11,500,000 
12,000,000+ 
19,000,000+ 

معمولی 
پیشرفته
معمولی
پیشرفته
سفارشی
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بهینه سازی و  SEO سایـت

سئو را مي توان مجموعه اي از روش ها براي تغيير استراتژيک وب سايت ها دانست.

 اين فرآيند به بيان مهمترين عوامل مرتبط صفحه و افزايش اهميت آن در صفحه

 نتايج جستجو، مي پردازد.

سئو فرآيند ساده اي نيست که به راحتي پياده سازي شود زيرا نيازمند دانش زياد،

 علم پيش زمينه اي و صبر است. موتور هاي جستجو با تغيير مداوم الگوريتم هاي

 رتبه بندي خود غير قابل پيش بيني هستند؛ بنابراين وظيفه مهندسين سئو بروز

 نگه داشتن اطالعات خود در اين زمينه است.

بطور کلی اهداف سئو را می توان بصورت زیر خالصه نمود:

در بازدید وب سایت تاثیر بسزایی دارد.

باعث ایجاد برند می شود.

باعث افزایش ترافیک سایت خواهد شد.

باعث شده وب سایت در صفحه نتایج موتور جستجو از رتبه بهتری برخوردار شد.

باعث افزایش فروش محصوالت خواهد شد.

بهترین ابزار برای تبلیغات است.

سئو برگرفته از عبارت Search Engine Optimization است که کلمات معادلی چون 

SEO یا بهینه سازی موتور جستجو دارد که همگی آنها به یک معنی می باشند و

 می توان آن را بصورت زیر تعریف نمود:
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تعرفه خدمات آنالیز سایـت

 تعرفه بهینه سازی انواع سایت ها در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد . 

 بررسی وب سایت 

یافتن کلمات کلیدی
DIAMONDGOLDSILVERBRONZEنوع پکیج

١ کلمه کلیدی٢ کلمه کلیدی ٤ کلمه کلیدی١٠ کلمه کلیدیافزایش رتبه در کلمات کلیدی
آنالیز URL ها

آنالیز بک لینک ها  
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی

آنالیز محتوای تکراری 
آنالیز ساختار وب سایت

آنالیز رقبا
 1,000,000 2,000,000 4,000,000 10,000,000قیمت پکیج
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تعرفه خدمات آنالیز سایـت

 تعرفه بهینه سازی انواع سایت ها در جدول ذیل قابل مشاهده می باشد . 

سئو داخلی

دوباره نویسی URL ها
بررسی URL ها

بهینه سازی عنوان صفحه
بهینه سازی متا تگ ها 

بررسی انتخاب صحیح کلمات کلیدی 

بهینه سازی انکر تکست
بهینه سازی متن جایگزین تصویر
ساختن صفحه ٤٠٤ سفارشی
بهینه سازی تگ های هدر 
ساختن صفحه جدید در صورت نیاز

بهینه سازی تگ کانونیکال

بهینه سازی و ساخت نقشه سایت

بهینه سازی کدها
بهینه سازی سرعت سایت

ساخت لینک های داخلی 
رفع خطاهای ٤٠٤

robots.txt بهینه سازی

١ صفحه٢ صفحه٤ صفحه١٠ صفحه

تا ٣ صفحهتا ٥ صفحهتا ١٠ صفحهتا ١٥ صفحه

بهینه سازی سرعت سایت
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تعرفه خدمات آنالیز سایـت

سنجش سازگاری وب سایت

چک کردن لینک های نامعتبر
چک کردن حجم صفحه 

W3C چک کردن استاندارد های

سئو خارجی 
لینک سازی طبیعی 

رپورتاژ آگهی 
ساخت بالگ
تولید محتوا

تولید محتوا برای محصوالت یا خدمات

چک کردن نمایش صحیح وبسایت در مرورگرهای مختلف

تا ٢٥٠٠ کلمهتا ٥٠٠٠ کلمهتا ١٠٠٠٠ کلمهتا ١٢٠٠٠ کلمه

تا ١٠٠٠ کلمه تا ٥٠٠ کلمهتا ٢٠٠٠ کلمه

DIAMONDGOLDSILVERBRONZEنوع پکیج
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GOOGLE تعرفه خدمات

تعرفه خدمات سئو محلی

آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وبسایت

بررسی گوگل سرچ کنسول

ثبت وبسایت در گوگل سرچ کنسول 

چک کردن خطاهای گزارش شده  

ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول 

Coverage آنالیز بخش

DIAMONDGOLDSILVERBRONZEنوع پکیج

سئو محلی

ثبت وبسایت در نقشه گوگل 
امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار 

افزایش رتبه سایت در نتایج محلی

آنالیز ترافیک سایت 
گزارش تغييرات رتبه سایت 

گزارش فعالیت های انجام شده 

DIAMONDGOLDSILVERBRONZEنوع پکیج
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1,900,000 9,840,000 6,900,000 4,100,000 

تولید محتوا شبکه مجازی 

پلن های تولید محتوا در شبکه مجازی

طراحی بنر گرافیکی :١٢
ساخت یک تیزر تبلیغاتی ٣٠ ثانیه

ساخت سه لوگوموشن ١٠ ثانیه 
استوری : ١٠ 

ساخت Layout اختصاصی 
نگارش کپشن و هشتگ گذاری 

نظارت بر نظر کاربران 
پاسخگویی به کامنت 
پاسخگویی به دایرکت

مشاوره تبلیغات 
IGTV انتشار فیلم ها در

طراحی بنر گرافیکی :٩
ساخت یک تیزر تبلیغاتی ١٥ ثانیه

ساخت یک لوگوموشن ١٠ ثانیه 
استوری : ٥ 

ساخت Layout اختصاصی 
نگارش کپشن و هشتگ گذاری 

نظارت بر نظر کاربران 
مشاوره تبلیغات 

IGTV انتشار فیلم ها در

طراحی بنر گرافیکی :٦ 
استوری : ٣ 

ساخت Layout اختصاصی 
نگارش کپشن و هشتگ گذاری 

نظارت بر نظر کاربران 
مشاوره تبلیغات 

IGTV انتشار فیلم ها در

طراحی بنر گرافیکی :٣
استوری : ٢ 

ساخت Layout اختصاصی 
نگارش کپشن و هشتگ گذاری 

نظارت بر نظر کاربران 
مشاوره تبلیغات 

IGTV انتشار فیلم ها در

DIAMONDGOLDSILVERBRONZE

قیمت 
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تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

طراحی لوگو
توضیحاتنوع خدماتردیف

1
قیمتتعداد اتود تعداد دفعات ویرایش

لوگو تایپطراحی لوگو
 840,000دو اتودسه مرتبه
 990,000سه اتودپنج مرتبه
 1,140,000پنج اتودپنج مرتبه

2
قیمتتعداد اتود تعداد دفعات ویرایش

لوگو تصویریطراحی لوگو
 890,000دو اتودسه مرتبه
 1,040,000سه اتودپنج مرتبه
 1,190,000پنج اتودپنج مرتبه

3
قیمتتعداد اتود تعداد دفعات ویرایش

لوگو ترکیبیطراحی لوگو
 940,000دو اتودسه مرتبه
 1,090,000سه اتودپنج مرتبه
 1,190,000پنج اتودپنج مرتبه

4
قیمتتعداد اتود تعداد دفعات ویرایش

 940,000دو اتودسه مرتبهمونوگرامطراحی لوگو
 1,090,000سه اتودپنج مرتبه
 1,190,000پنج اتودپنج مرتبه

7
قیمت

رنگیطراحی تراکت

بدون عکاسی

قیمتاختصاصی 5  VIP80,000,000طراحی لوگو

200,000 

340,000 

هنری6
تک رو
دو رو

قیمت

قیمت

8
قیمت

طراحی گرافیکیطراحی کارت ویزیت
200,000 

340,000 

تک رو
قیمتدو رو

طراحی پوستر
770,000 
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تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

عکس برداری
توضیحاتنوع خدماتردیف

قیمتتعداد فریم

عکاسی محصول

عکاسی تبلیغاتی در استودیو

٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

520,000 
500,000
عکسبرداری 480,000
460,000 
440,000 
420,000 

قیمتتعداد فریم
٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

750,000 
690,000 
عکسبرداری2 640,000
600,000 
550,000 
470,000 

عکاسی صنعتی

قیمت تعداد فریم
٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

930,000 
800,000 
عکسبرداری3 740,000
650,000 
550,000 
470,000 

عکاسی ماکرو

قیمتتعداد فریم
٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

580,000 
560,000 
عکسبرداری4 540,000
520,000 
500,000 
480,000 

1 2 1 3
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تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

عکس برداری
توضیحاتنوع خدماتردیف

١
قیمتتعداد فریم

عکاسی محیطی و معماری

عکاسی تیم و اداره

٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

480,000 
460,000 
عکسبرداری5 440,000
430,000 
415,000 
400,000 

قیمتتعداد فریم
٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

620,000 
600,000 
عکسبرداری6 580,000
560,000 
540,000 
500,000 

عکاسی نسخه برداری و کپی

قیمتتعداد فریم
٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

520,000 
500,000 
عکسبرداری7 480,000
460,000 
440,000 
420,000 

عکاسی فشن و مدلینگ

قیمتتعداد فریم
٠ الی ٥ فریم
٥ الی ١٥ فریم
١٥ الی ٣٥ فریم
٣٥ الی ٦٥ فریم
٦٥ الی ١٠٠ فریم
١٠٠ الی ٢٠٠ فریم

770,000 
700,000 
عکسبرداری8 640,000
595,000 
555,000 
525,000 
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تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

ساخت تیزر
توضیحاتنوع خدماتردیف

قیمت ویرایش ویدئو و عکس (هر دقیقه)بدون تصویربرداری
ساخت تیزر1 2,300,000
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قیمت

ویدئو کلیپ شبکه های اجتماعی 
تا ٥٩ ثانیه

١ روز فیلمبرداری
١ لوکیشن
١ سناریو
نریتور

115,900,000 

تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

فیلم برداری

فیلم برداری

قیمت

جزئیات

جزئیات

ویدئو کلیپ شبکه های اجتماعی 
تا ٥٩ ثانیه

١ روز فیلمبرداری
١ لوکیشن
٢ سناریو

نریتور حرفه ای

فیلم برداری 219,300,000

قیمت 

ویدئو کلیپ شبکه های اجتماعی 
 ٥٩ ثانیه

١تا ٢ روز فیلمبرداری
 ١تا ٢ لوکیشن

٣ سناریو
نریتور حرفه ای
ساخت موسیقی

فیلم برداری 327,400,000

جزئیات
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تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

قیمت

تیزر تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی

تیزر تبلیغاتی

مدت تیزر تا ١٥ ثانیه
١ روز فیلم برداری 

انتخاب ١ لوکیشن توسط مشتری
ارائه ١ طرح (سناریو)

نریتور

411,980,000 

فیلم برداری
فیلم برداری

قیمت

جزئیات

جزئیات

فیلم برداری 529,400,000

قیمت

فیلم برداری 635,700,000

جزئیات

تیم تولید محتوا  ویرا سگال کارو قابلیت ساخت هرگونه ویدیو تبلـــــــیغاتی با به روزترین امکانات را دارد , ویدیو ها شامــــــل
ویدیوهای رئال , موشن گرافی , تیزر و ویدیو خالق می باشد . 

مدت تیزر تا ٣٠ ثانیه
١ تا ٢ روز فیلم برداری 

انتخاب ١ لوکیشن توسط مشتری
ارائه ٢ طرح (سناریو)

نریتور حرفه ای 

مدت تیزر تا ٦٠ ثانیه
٢ تا ٣ روز فیلم برداری 

انتخاب ٢ لوکیشن توسط مشتری
ارائه ٣ طرح (سناریو)

نریتور حرفه ای 
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GOLDSILVERBRONZEنوع پکیج
هزینه ساخت ویدئو هر ثانیه

تعرفه خدمات طراحی گرافیکی

راه های ارتباطی با ویراسگال کارو

موشن گرافی 

آخرین نسخه به روز رسانی شده : دی ماه ١٤٠٠

3,970,000 117,000 590,000 

تهران , خیابان ولیعرص , خیابان مطهری , پالک ٤٧٢ , طبقه ٤

 ٠٢١٨٨٩٤٩٠٢١  -   ٠٢١٨٨٨٠٩٠٨٩

@vira_segal_karo

@vira_segal_karo_design

www.Vira-sk.com

٠٩١٩٥١٥١٥٣٨
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