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اهداف کلی خانه دات کام 

نمایشگاه دائمی صنعت ساختمان

ساختمان صنعت شبکه ارتباطی 

(سئو )مزیت بهبود جستجو 

حمایت و معرفی معماران جوان و  پروژه های خاص 
معماری

بازار خرید و فروش مصالح ساختمانی دست اول 
و کارکرده

برگزاری کارگاه ، سمینار و نمایشگاههای بین المللی 
خارجیداخلی  و 

ساختمان صنعت شبکه ارتباطی 
رونق بازار کاالی  ایرانی و صادرات محصوالت غیر 

نفتی

ایجاد 
سایت تنها 

دقیقه5در
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دات کامسرفصل های ارتباطات موجود در خانه

مشاوره برای  توسعه فروش ارتباط بین الملل تیفضای تبلیغاتی اینترن تبلیغات نمایشگاهی وفضای 
بیلبوردی 

نسخه وب و اپلیکیشن. وب سایت

مشاوره برای توسعه فروش و

ب کارکرد با سایت و بستر و

ش و عملکرد بهینه برای فرو

بیشتر 

ایجاد زمینه های صادرات و 

اعزام هیات های تجاری و 

ا الملل بتوسعه تجارت بین 

همکاری واحد توسعه تجارت 

1399از سال 

4500با دارا بودن حداقل 

400مطلب و 1600محصول و 

دسته بندی با قدرت 

جستجوی باالیی در مرورگر 

دیده میشود و به سرعت در 

اختیار کاربران شما قرار می 

گیرد

اه با دامنه دلخویک سایت ایجاد 

یا دامنه فعلی خود با سئویو 

بلیت با قافرض و پیشرفته پیش 

و نمایش سایتفروشگاهی شدن 

استفاده از امکانات به صورت 

بهینه سازی  شده برای کار با

تبلتگوشی و 

رت ذاشتن  فضا به صوگدر اختیار 

دائم و یا موقت برای برگذاری 

نمایشگاه محصوالت و یا پروژه 

های معماری و دکوراسیون و 

با 2استفاده از بیلبوردهای منطقه

از 2همکاری  شهردای منطقه

1399سال 
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به جای هزینه برای 

(5.500.000) طراحی سایت 

(14.000.000) سئوی سالیانه 

(8.000.000) تبلیغات 

(2.500.000) پشتیبانی 

در ایجاد یک سایت

یک سایت در خانه دات کام دریافت نمائیدفقط با پرداخت 
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باند ارائه پهنای ( 2ارائه فضای هاست( 1
نامحدود

irدامین اختصاصی( 3

رایگان
شبکه تحویل محتوا ( 4

(CDN)

طرح ریسپانسیو( 5
قالب های رایگان و ( 6

متنوع بدون نیاز به هزینه 
اضافه

SSLامکان پشتیبانی از (8یاتصال به درگاه بانک(7

تعداد محصوالت (11سایتSEOمشاوره (10ویداپلیکیشن پایه اندر( 9
نامحدود

امکان پرداخت آنالین( 12

1399خدمات خانه دات کام  در سال  
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گالری عکس برای هر (14ایجاد وبالگ و اخبار(13
محصول

گزارش فعالیت ( 15
کاربران

مدیریت فایل( 16

انتخاب کاال با رنگ، ( 17
...سایز و 

امکان عضویت ( 19کنترل موجودی( 18
کاربران

کوپن تخفیف( 20

ی تعیین سطح دسترس( 22تعریف دیسکانت( 21
برای کاربران

امکان فیلترکردن ( 23
(محدود)کاالها 

کامنت برای هر ( 24
محصول

1399خدمات خانه دات کام  در سال  
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آمار بازدید ( 25
(کلی+ هر صفحه )

سبد خرید ( 26
(بدون عضویت)

ارسال ایمیل هنگام ( 27
خرید

پیگیری سفارش( 28

تعریف پارامترهای ( 29
سئو برای محصول

تعریف مالیات برای ( 30
سبد ها

اتصال به درگاه واسط( 31
بانکی

ایحاد صفحه مستقل( 32

قابلیت ساخت ایمیل ( 33
(ایمیل 10)اختصاصی 

هنگام  SMSارسال ( 34
سفارش

هنگام  SMSارسال ( 35
خرید

جایگاه نمایش نماد ( 36
اعتماد

1399خدمات خانه دات کام  در سال  
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ایجاد لینک سریع ( 39اطالع رسانی پیامکی( 38امکان تعریف برند( 37
پرداخت

مدیریت ریدایرکت ها( 40

ویرایش ( robots.txt42ویرایش ( 41
sitemap.xml

د دسته بندی نامحدو( 43
محصوالت

فروش فایل و کاالی ( 44
غیر فیزیکی

فشرده سازی صفحات( 45
gzipبا 

ویدئو برای هر ( 46
محصول

نمایش محصوالت ( 47
مرتبط

آمار های مختلف و ( 48
گزارشگیری

1399خدمات خانه دات کام  در سال  
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امکان خرید الیسنس( 49
و حذف لوگوی خانه پس از

مذاکره

امکان نصب چند دامنه ( 50
برای ریدایرکت

لیست عالقمندی ها ( 52دهقابلیت جستجو زن( 51
برای کاربران

محاسبه هزینه ارسال ( 54اضافه کردن مدیر کل( 53
با وزن کاال و مسافت

ساخت خودکار ( 55
تصاویر در ابعاد مختلف

امکان امتیاز دهی به ( 56
محصوالت

مدیریت و ویرایش ( 57
طرح

امکان فعال سازی ( 58
طرحویرایش کد 

د قابلیت تعریف چن( 59
قیمت برای یک محصول

ماژول ساخت لندینگ ( 60
پیج

1399خدمات خانه دات کام  در سال  
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1399خدمات خانه دات کام  در سال  

امکان مشاهده سوابق ( 61
خرید

ایجاد دستی سفارش( 62

و اضافه شدن استبروزرسانی خدمات خانه دات کام به صورت روزانه در حال 

به پیامهایی که برای شما ارسال می شود توجه کنید

ندباشنهایتبییاترمحدودتواندمیخدماتاینپالنانتخاببهبسته
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1398تعرفه سرمایه گذاری در خانه دات کام سال 

VIPبرلیانطالیی(محدود)نقره ای 

تومان1.750.000تومان680.000تومان385.000رایگان

قابل ذکر است ، به علت شرایط موجود تعرفه ها مشابه با سال 
.محاسبه می گردد1398

برای طراحی وب سایت اختصاصی ، نیاز به هماهنگی می باشد
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خانه دات کام
تنها فروشگاه ساز تخصصی صنعت ساختمان

11واحد, طبقه دوم , 148پالک, رو به روی بانک رفاه, خیابان بنی هاشم, خیابان رسالت,تهران 

021-26303163

021-26303166

09120750312

09120750412

Khane.com_site

Khane.com_site



از توجه شما سپاسگذاریم
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