
  تـــور مجـــازی بسته های 

  طالیی  برنزی  نقره ای  توضیحات  (تومان)پایه قیمت   عنوان

  ایستگاه

Full HD-٣٦٠° 
  ٠٠٠/٢٥٠  ٠٠٠/٢٨٠  ٠٠٠/٢٩٠  به ازای هر ایستگاه  ٠٠٠/٣٠٠

  رایگان  رایگان رایگان  درج لوگو در تور  رایگان  لوگو

  رایگان  قطب نما
  درج قطب نما

  (موقعیت در تور مجازی)
  رایگان  رایگان  رایگان

  رایگان  کنترلیکلیدهای 
جهت های اصلی برای کنترل حرکت و رفتن به ایستگاه قبل و 

 بعد
  رایگان  رایگان  رایگان

  رایگان  رایگان  رایگان  نمایش تصاویر کوچک و لینک شده به هر ایستگاه  رایگان  لیست ایستگاه ها

  رایگان  رایگان  رایگان  باران، برف، نور خورشید  رایگان  افکت

  ٧٠.٠٠٠  ٩٠.٠٠٠  -   نمایش محل بر روی نقشه گوگل با رادار  ١٠٠.٠٠٠  نقشه گوگل

  ٧٠.٠٠٠  ٩٠.٠٠٠  -   نمایش ایستگاه بر روی پالن ساختمان با رادار  ١٠٠.٠٠٠  پالن ساختمان

  ٠٠٠/٥٠  مطلب
  استاندارد  A٤به ازای هر صفحه

BNazanin-١٤ 
-  

  صفحه٢

٠٠٠/٨٠  

  صفحه٤

٠٠٠/١٥٠  

  ٠٠٠/٥٠  موزیک
  اییدقیقه  ٣به ازای هر موزیک 

  پخش در کل ایستگاهها
٠٠٠/٣٠  ٠٠٠/٤٠  ٠٠٠/٤٥  

  -   ثانیه فایل صوتی آماده ٣٠به ازای هر  ٠٠٠/٥٠  فایل صوتی
  ثانیه ٦٠

٠٠٠/٨٠  

  ثانیه ٩٠

٠٠٠/١٢٠  

  -   ثانیه٣٠به ازای هر  ٠٠٠/٣٠٠  گوینده
  ثانیه ٣٠

٠٠٠/٢٥٠  

  ثانیه ٦٠

٠٠٠/٢٠٠  

  ٠٠٠/١٢٥  -   -   به ازای هر ایستگاه  ٠٠٠/١٥٠  تور لیدر زنده

  ٠٠٠/٥٠  خروجی تصاویر
  به ازای هر ایستگاه

  (پانوراما)
 -   -  ٠٠٠/٤٠  

  -   ( وب سایت، تلگرام، اینستاگرام و ...)به ازای هر لینک  ٠٠٠/١٠  لینک
  لینک ٣

٠٠٠/٢٠  

  لینک ٥

٠٠٠/٤٠  

  ویدئوفایل 

  ٠٠٠/٣٠٠  سفارشی
  ثانیه ویدئو ٣٠به ازای هر 

  (پیام تصویری مدیر،پرسنل و...)
 -   -  

  ثانیه ٣٠

٠٠٠/٢٨٠  

  ٠٠٠/٥٠  آماده

  ویدئو آماده

  دقیقه٣

  (تیزر تبلیغاتی)

 -   -  
  آماده

٠٠٠/٤٠  

  فرمت خروجی

EXE تحت ویندوز  ٠٠٠/٥٠  
EXE 

٠٠٠/٥٠  

EXE/NET 

٠٠٠/١٣٠ 

EXE/NET/App 

٠٠٠/٢٥٠  
NET  تحت وب  ٠٠٠/١٠٠  

App  تحت موبایل  ٠٠٠/١٥٠  



 عکس را ١٠٠٠، یک تور مجازی ارزش را دارد کلمه ١٠٠٠یک عکس ارزش 

  

"تور مجازی" به مجموعه ای از فایل های صوتی، تصویری، پانوراما و ویدئویی اطالق می شود که امکان 

اطالعات بصری دقیقی را  آشنایی با یک محیط را بدون حضور فیزیکی در آن فراهم می کند و در واقع

 .فراتر از متن ساده و یک یا دو عکس نشان می دهد ،به مشتریان بالقوه

هدف از ارائه تور مجازی از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی و فراهم آوردن شرایطی است که  

بازدیدکنندگان بتوانند در هر ساعت از شبانه روز و از طریق اینترنت یک مکان را با تمام جزئیاتش 

 .مشاهده کنند

و بهترین اطالعات را با یک رابط کاربری   مناسب باید بتواند با کاربر تعامل داشته باشدیک تور مجازی 

  .گرافیکی متناظر با فضای حقیقی در اختیار کاربران قرار دهد

 

تورهای مجازی به کاربران وب اجازه می دهد با تصاویر ارتباط برقرار کنند تا درک بهتری از محصوالت 

  .و مکان ها بدست آورند

  

 مزیت های تور مجازی :از جمله 

 

 یجهان یدسترس  

 یشگیهم یدسترس  

 انطباق با  انواع دستگاه ها  

 یو مکان یزمان تیعدم محدود  

 کم اریحجم بس 

 نندهیب یکارگردان  

 فوق العاده تیفیک  

 یمتن یها تیقابل  

 یصوت تیقابل  

 یر یخدمات تصو 

  


