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ဝဘ္ဆိက
ု ္ အထုပအ
္ ပုိးအ းလုးတြင္ ေအ က္ပါတုိ႔ပါဝင္သည္
1. ဒုိမိန္း (၁) ခု

5. ရုခန္းတည္ေနရ ျပ Google ေျမပု

2. Google တြင္ရရ ေဖြြႏုိင္ေသ SEO

6. ဝင္ၾကည့္သူတုိ႔၏ အခ်က္အလက္ျပ အေက င့္

3. အကန္႔အသတ္မရရိ ဝဘ္ဆုိက္သုိေလရ င္ပမ ဏ

7. Social Network မ် းြႏရင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

4. အကန္႔အသတ္မရရိ ေဒတ ပုိ႔လႊတ္ြႏႈန္း
၁ မ်က္ြႏရ

အေျခခ

ေပါင္းစပ္

အထူး

ဝင္ေငြရ

စ မ်က္ြႏရ အေရအတြက္ :

၁ မ်က္ြႏရ

၁၀ မ်က္ြႏရ အထိ

(၃၀) မ်က္ြႏရ အထိ

အကန္႔အသတ္မရရိ

အကန္႔အသတ္မရရိ

ဝဘ္ေမးလ္ အေရအတြက္ :

၁

၃

၅

၈

၈

CMS ထည့္သင
ြ း္ ျခင္း :

-

ေပါင္းထည့္ြႏုိင္

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ဝဘ္ဆိက
ု ္ အသုးျပဳနည္း :

-

CMS ယူလရ်င္ပါဝင္သည္

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

Responsive ဒဇုိငး္ :

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ဒဇုိငး္ ျပင္ဆင္ျခင္း :

-

-

ျပင္ဆင္ြႏုိင္

ျပင္ဆင္ြႏုိင္

ျပင္ဆင္ြႏုိင္

ျမန္ြႏႈနး္ ျမင့္ ဝဘ္ဆိက
ု ္:

-

-

-

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ပုစ :

-

အေျခခ

အဆင္ျမင့္

အဆင့္ျမင့္

အဆင္ျမင့္

SEO အထူး :

-

-

-

-

ပါဝင္ၿပး

MWD FB တြင္ ေၾက ္ျင ျခင္း :

-

-

-

ပါဝင္ၿပး

ပါဝင္ၿပး

ေဒတ အခမ့ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း :

၁ ႀကိမ္

၄ ႀကိမ္

၈ ႀကိမ္

၁၂ ႀကိမ္

၁၂ ႀကိမ္

ပထမြႏရစ္ ေဈးြႏႈနး္ :

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

၃၉၅,၀၀၀ က်ပ္

၆၄၅,၀၀၀ က်ပ္

၈၉၅,၀၀၀ က်ပ္

၁,၆၄၅,၀၀၀ က်ပ္

ြႏရစစ
္ ဥ္ေၾကး :

၉၅,၀၀၀ က်ပ္

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

၁၅၀,၀၀၀ က်ပ္

၉၅,၀၀၀ က်ပ္

၉၅,၀၀၀ က်ပ္

ေဖ ္ျပပါ ေစ်းြႏႈန္းမ် းသည္ ကုန္သြယ္ခြန္ ၅% မပါ၀င္ေသးပါ။
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Terms Clarification
ဒုိမန
ိ း္ – ဒိုမိန္းဆိုသည္မရ မိမိလပ
ု ္ငန္းဝဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ၾကည့္နိုငရ
္ န္ သတ္မရတ္ထ းေသ အင္တ နက္ လိပ္စ ျဖစ္သည္။ (ဥပမ ။ ။ www.myanmarwebdesigner.com)။
SEO – SEO သည္ Search Engine Optimization ၏အတုိေက က္ျဖစ္သည္။ မိမိဝဘ္ဆိက
ု ္အ း Google တြင္ ရရ ေသ အခါ ပထမဆုးစ မ်က္ြႏရ တြင္ ေပၚလ ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အကန္႔အသတ္မရရိ ဝဘ္ဆိက
ု သ
္ ိေ
ု လရ င္ပမ ဏ – Website ေပၚတြင္ ပုြႏရင့္စ မ် းတင္ြႏုိင္မည့္ ပမ ဏျဖစ္ပါသည္။ Unlimited ျဖစ္ေသ ေၾက င့္ အကန္႔အသတ္မရရိတင္ြႏုိင္ပါသည္။
အကန္႔အသတ္မရရိ ေဒတ ပုိ႔လတ
ႊ ြႏ
္ ႈနး္ – တစ္လလရ်င္ ဝင္ၾကည့္ြႏုိင္ေသ ပမ ဏအကန္႔အသတ္ ျဖစ္ပါသည္။ Bandwidth ကုိ 1GB အျဖစ္ကန္႔သတ္ထ းမည္ဆုိပါကတစ္လဝင္ၾကည့္ေသ ပမ ဏ 1GB
ေက် ္လရ်င္ ထုိလအတြင္းတြင္ ဝဘ္ဆုိက္အ းဖြင့္၍ရမည္မဟုတ္ဘေန က္တစ္လမရသ ဖြင့၍
္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Myanmar Web Designer တြင္ Unlimited Bandwidth ေပးထ းေသ ေၾက င့္
အကန္႔အသတ္မရရိဝင္ၾကည့္ြႏုိင္ၿပး website ဖြင့္မရျခင္း၊ မတက္ျခင္းမ် းလုးဝမရရိပါ။
ရုခန္းတည္ေနရ ျပ Google ေျမပု – မိမိလုပ္ငန္းတည္ေနရ ကုိ Google Map ေပၚတြင္ point ျပၿပး website ေပၚတြငေ
္ ဖ ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိလုပင
္ န္းသုိ႔လ ရန္အတြက္ လမ္းအမည္၊ ဖုန္းနပါတ္၊ က းဂိတ္၊
လမ္းေၾက င္းစသည္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈြႏုိင္ပါသည္။
ဝင္ၾကည့္သတ
ူ ိ႔၏
ု အခ်က္အလက္ျပ အေက င့္ – အခ်ိန္ြႏရင့္ တေျပးည ဝင္ၾကည့္သူအေရအတြက္ြႏရင့္ ၎တုိ႔ လ ၾကည့္ေသ အခ်ိန္၊ ြႏုိင္င၊ တစ္ဆင့္လ ၾကည့္ေသ ဝဘ္ဆုိက္၊ Google မရတစ္ဆင့္
ရရ ေဖြေတြ႕ရရိေသ စက းလုး၊ စသည္တုိ႔အျပင္ အျခ းေသ အခ်က္မ် းစြ ကုိလည္း ၾကည့္ရႈြႏုိင္ပါသည္။ Account ေပးထ းမည္ျဖစ္ေသ ေၾက င့္ အခ်ိန္မေရြး အကန္႔အသတ္မရရိ ဝင္ၾကည့္ြႏုိင္ပါသည္။
Social Network မ် းြႏရင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း – လူႀကးမင္း၏ လုပ္ငန္း Social စ မ်က္ြႏရ မ် းအ း Websiteြႏရင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း။ Like, share စသည့္ button မ် း ထည့္ေပးျခင္း၊ Website ေပၚတြင္ Facebook
အေက င့္ျဖင့္ comment ေရးသ းြႏုိင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။ (Any) ဆုိသည္မရ မည္သည့္ Social Page မ် းကုိမဆုိ ထည့္သြင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
စ မ်က္ြႏရ အေရအတြက္ – သည္ မိမိဝဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရရိမည့္ စုစုေပါင္းစ မ်က္ြႏရ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။ Legal စ ရြက္ထက္ ေက် ္လြန္လၽရင္ ၂ မ်က္ြႏရ ဟုသတ္မရတ္ပါသည္။
ဝဘ္ေမးလ္ (Web Mail) – ဝဘ္ေမးလ္ဆိုသည္မရ မိမိဒိုမိန္းအမည္ပါေသ အးေမးလ္အေက င့္ျဖစ္သည္။ gmail.com သည္ အခမ့အးေမးလ္မ် းေပးေသ ေၾက င့္ မည္သူမဆို @gmail.com
ပါေသ အးေမးလ္အေက င့္မ် း ဖြင့္နိုင္သည္။ သိ႔ေ
ု သ ္ မိမိလုပ္ငန္းဝဘ္ဆိုက္သည္ မိမိတစ္ဦးတည္းြႏရင့္ သက္ဆိုင္ေသ ေၾက င့္ ဒိုမိန္းပိုင္ဆိုင္သူသ မိမဒ
ိ ိုမိနး္ အမည္ပါေသ အးေမးလ္ဖြင့န
္ ိုင္သည္။ ဥပမ
info@myanmarwebdesigner.com သည္ Myanmar Web Designer မရပိုင္ဆိုင္ေသ web mail တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝဘ္ေမးလ္သည္ လုပ္ငန္းယုၾကည္မႈကုိ ပုိမိရ
ု ရရိေစပါသည္။
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CMS ထည့္သင
ြ း္ ျခင္း – CMS သည္ Content Management System ၏ အတိုေက က္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိဝဘ္ဆိုက္ေပၚရရိပမ်
ု း၊ စ မ် းကိုမိမိကိုယ္တိုင္ျပင္နိုငသ
္ ည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။
ဤစနစ္ထည့္သြင္းေပးျခင္းကုိ CMS Integration ဟု ေခၚပါသည္။
ဝဘ္ဆိက
ု ္ အသုးျပဳနည္း – ဝဘ္ဆိုက္ကို မိမိကုိယ္တုိင္ အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္နိုင္ရန္ သင္ၾက းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Responsive ဒဇုိငး္ – မိမဝ
ိ ဘ္ဆိုက္ကို Computer မ် းအျပင္ mobile, tablet စသည့္ စက္ပစၥည္းမ်ိဳးစုတို႔တြင္ အလိုေလၽရ က္ layout ေျပ င္းလေပးနိုင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္သည္
ဝဘ္ဆိုက္အ းဝင္ၾကည့္သည့္ စက္ပစၥည္း၏ screen အက်ယ္ကိုမူတည္၍ ၎အက်ယ္ြႏရင့္သင့္ေတ ္ေသ အထ းအသိုျဖင့္ ျပသေပးပါသည္။
ဒဇုိငး္ ျပင္ဆင္ျခင္း – ဝဘ္ဆိုက္ဝယ္ယူသူ၏ စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ေစရန္ အလုပ္အပ္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္မ် းကိုေဆြးေြႏြးၿပးစိတ္တိုင္းက်သည္အထိ ျပင္ဆင္ေရးဆြေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္ြႏႈနး္ ျမင့္ ဝဘ္ဆိက
ု ္ – မိမိဝဘ္ဆိုက္အ းပုမရန္ထက္ လၽရင္ျမန္ေပါ့ပါးေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤဝန္ေဆ င္မရုမပါေသ package မ် းမရ ေြႏရးမည္ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤဝန္ေဆ င္မရုပါေသ
package ကိုဝယ္ယူျခင္းျဖင့္ အျခ းဝဘ္ဆိုက္မ် းထက္ ေပါ့ပါးလၽရင္ျမန္စြ ပြင့လ
္
ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေပါ့ပါးေသ ဝဘ္ဆိုက္သို႔ ေရ က္လ ေသ လူမ် းသည္ ေစ င့္ဆိုင္းခ်ိန္မရရိေသ ေၾက င့္
ထိုဝဘ္ဆိုက္မရ စ မ်က္ြႏရ မ် းကိုပိုဖတ္ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾက င့္ မိမိလုပ္ငန္းအ းလူသိမ် းေစပါသည္။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ပုစ – ဝဘ္ဆိုကသ
္ ို႔ လ ၾကည့္သူသည္ ၎တုိ႔၏ အးေမးလ္ကုိဝင္ရန္မလိုဘမိမိ website မရတစ္ဆင့္ form ျဖည့္က မိမိထဆက္သြယ္ြႏုိင္ေသ form ထည့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ dropdown,
check box စသည္တုိ႔ပါေသ form မ် းကုိ standard form အျဖစ္သတ္မရတ္ပါသည္။ ၎တုိ႔သည့္ Booking form မ် းတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည္။
SEO အထူး – လူႀကးမင္း၏ Website SEO အတြက္၊ စိတ္ႀကိဳက္ keyword မ် း ေရြးခ်ယ္ြႏုိင္ေသ ဝန္ေဆ င္မျႈ ဖစ္ပါသည္။ လူႀကးမင္းေရြးခ်ယ္ေသ Keyword မ် းြႏရင့္ Google က့သုိ႔ Search Engine
မ် းတြင္ ရရ ေဖြေသ အခါ လူႀကးမင္း၏ Website အ း ပထမစ မ်က္ြႏရ တြင္ ေပၚလ ေစရန္ ေဆ င္ရြက္ေပးေသ ဝန္ေဆ င္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
MWD FB တြင္ ေၾက ္ျင ျခင္း – MWD Facebook Official Page တြင္လူၾကးမင္း၏ website ြႏရင့္ လုပ္ငန္း ၀န္ေဆ င္မမ
ႈ ် းကို အခမ့ ေၾက ္ျင ေပးမည့္ ၀န္ေဆ င္မႈ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒတ အခမ့ ျပင္ဆင္ေပးျခင္း – တစ္ြႏရစ္လရ်င္ အခမ့ ပုြႏရင့္ စ မ် း ျပင္ဆင္ေပးမည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ ျဖစ္သည္။ CMS ဝယ္ယူထ းေသ အလုပ္အပ္သူမ် းသည္ ကုိယ္တုိင္ အႀကိမ္အေရအတြက္
အကန္႔အသတ္မရရိ ျပင္ဆင္ြႏုိငသ
္ က့သုိ႔ MWD ၏ free update service ကုိလည္း အသုးျပဳြႏုိင္ပါမည္။
ြႏရစစ
္ ဥ္ေၾကး – ဒုိမိန္းြႏရင့္ ဝဘ္ဆ ဗ တုိ႔သည္ ြႏရစ္စဥ္ သက္တမ္းတုိးရေသ အမ်ဳိးအစ းမ် းျဖစ္ေသ ေၾက င့္ MWD မရ ြႏရစ္စဥ္ေၾကးေက က္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ြႏရစ္စဥ္သက္တမ္းတုိးရုျဖင့္ ေဒတ ျပင္ဆင္ျခင္းြႏရင့္
အျခ းအကူအညမ် းကုိ အခမရ
့ ယူြႏုိင္မရ ျဖစ္ၿပး MWD သည္ ြႏရစ္စဥ္ေၾကးအနည္းဆုးသ ယူပါသည္။

Address: #165, 3rd floor, Ahlone Rd x Htar Nar St, Ahlone Tsp, Yangon
Phone: 09-43133843, 09-43144962, Web : www.myanmarwebdesigner.com
E-mail: info@myanmarwebdesigner.com, myanmarwd@gmail.com

Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Let’s code your dream!

အျခ း ဝန္ေဆ င္မမ
ႈ ် း
1. Website ၀န္ေဆ င္မမ
ႈ ် း
Website အသစ္ေရးဆြေပးျခင္း၊ Website ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေပးျခင္း၊ ဒိုမိန္း၊ Hosting ၀န္ေဆ င္မႈ၊ Web Mail ၀န္ေဆ င္မႈ၊ G-Suite အေက င့္၀န္ေဆ င္မႈ
2. Graphics Design Services
လိုဂိုအမရတ္တဆိပ္ေရးဆြေပးျခင္း၊ လိပ္စ ကဒ္၊ ကုမၺဏ ပရိုဖိုငမ
္ ် း၊ Signboard ဒဇိုင္းမ် း ေရးဆြေပးျခင္း
3. TripAdvisor တြင္ ေလရ် က္ေပးျခင္း
ခရးသြ းကုမၸဏမ် း၊ ဟိုတယ္မ် း၊ တည္းခိုရိပ္သ မ် း၊ စ းေသ က္ဆိုင္မ် း၊ Spa မ် း အတြက္
4. ဘ သ ျပန္ေပးျခင္း
အဂၤလိပ္မရ ျမန္မ သုိ႔၊ ျမန္မ မရ အဂၤလိပ္သုိ႔

*** ျမန္မ ၀ဘ္ဒဇိင
ု န
္ ၏ ၀န္ေဆ င္မမ
ႈ ် းကို စိတ၀
္ င္စ း၍ အေသးစိတ္ ေတြ႔ဆုေဆြးေြႏြးလုိပါက လ ေရ က္ေဆြးေြႏြးေပးပါသည္ ***

