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امش گنیدنرب




تامدخ

تیدودحم نودب متیآ و یدنبهتسد -

دودحمان

سکع کی

هتعاس و
اهزور یهمه
اهتعاس و

ناگیار

گنر کت

یزاس ناهنپ

عومجم
یهدهع رب
هعومجم

اهسکع یرلاگ

هتعاس و
اهزور یهمه
اهتعاس و

ناگیار

یگنر

دش مامت“
بسچرب
”دش مامت“

ویدیو

هتعاس و
اهزور یهمه
اهتعاس و

ناگیار

یدوز هب)
یصاصتخا
(یدوز هب)

دش مامت“
بسچرب
”دش مامت“

دودحمان

ت.م 1.5 هنالاس ،ادج هنیزه اب
.ت.م 1.5 هنالاس.1

دودحمان

راعش و وگولراعش و وگولوگول

ساوخرد تروص رد
تساوخرد

ورش زا هتشذگ نامز هب هجوت اب رتالاب جیکپ اب فالتخا قیقد باستحا
عورش زا هتشذگ نامز

نامز رذگ رد فرع زا جراخ تمیق شیازفا نودب










ناموت رازه هب *

متیآ یاوتحم و تاحیضوت جرد -

نانامهیم یارب شرافس تشاددای -

هعومجم یفرعم یهحفص -

رییغت ره ماجنا یارب یتیریدم لنپ -

یاهناسردنچ یاوتحم یراذگراب -

امش دنرب ینامزاس گنر هب ونم -

هعومجم نوریب یارب سامت همکد -

ونم یالاب گنیده شیامن -

هنایهام تاشرازگ لاسرا -

متیآ باق ندرک (گرزب) هتسجرب -

یصاصتخا یهنماد رب یزاسلاعف -

یروضحریغ شزومآ و تامدخ -

Q- دادعت QR، ونم زا دیدزاب و نآ نکسا

متیآ یباختنا یاههنیزگ فیرعت -

UR- عورش URL امش دنرب مسا اب

یزادناهار یارب ونم دورو -

...قیرط زا لوصحم مامتا مالعا -

اهیدنبهتسد یاهنکیآ -

  ”دیدج“ متیآ ِدنمشوه ِبسچرب -

ونم رد اهتنویا یصاصتخا مت -

داریا عفر و اهتیدپآ ،ینابیتشپ -

1,5702,8704,230

2,5004,5006,700

دیدمت

اقترا

ههام شش کارتشاههام شش کارتشا

(رتهفرصب %20) هلاس کی کارتشا2

Standard Basic
BP S

Plus

*تمیق



اهتمیق و اهجیکپ
یاهسیاقم

دناهدش هبساحم هلاسکی دیرخ اب اهتمیق

یهوالعب یلبق دراوم یهمهیهوالعب یلبق دراوم یهمهیهوالعب یلبق دراوم یهمه

BSP BasicStandardPlus All Plans اهجیکپ یهمه

Qرد تیدودحم نودب QR

یمیمص تیریدم لنپ
هعومجم راعش و یفرعم هحفصشرافس تشاددای

دیدج متیآ بسچرب

اهمتیآ یویدیو

اهمتیآ ندرک هتسجرب

دوجومان مالعا

اهسکع یرلاگ

امش یارب ونم هیلوا دورو

اهتنویا یصاصتخا مت

هنایهام تاشرازگ

(یدوز هب) یصاصتخا نکیآ

یصاصتخا کنیل

متیآ یاههنیزگ

ینامزاس گنر و وگول

دنرب مان اب کنیل عورش

نوریب زا سامت همکد

هتفرشیپ یربراک طبار

(ندشن عطق) الاب میاتپآ

ینابیتشپ و تامدخ

ور ره رد
ناموترازه
زور ره رد ور ره رد
ناموترازه6.8

زور ره رد ور ره رد
ناموترازه12.3
زور ره رد 18.3


