
web yazılımşirketi Avg. Monthly Searches (exact match only)

e ticaret sitesi 3600

web tasarim 2400

web hosting 135000

free web templates 18100

site kur 14800

web sitesi 6600

sakarya web tasarım 6600

eticaret 6600

bedava site kur 5400

avcılar web tasarım 4400

web site design 4400

free web site 4400

web sitesi tasarımı 2900

web sitesi kur 2900

site kurma 2900

web sitesi kurma 2400

creative web design 2400

web desing 2400

bedava site 2400

web design awards 1900

e ticaret nedir 1900

web tasarım firmaları 1900

web site templates 1900

web sitesi kurmak 1900

web design template 1900

trabzon web tasarım 1600

online alisveris 1600

en ucuz web tasarımı 1600

internet siteleri 1600

hedef e ticaret 1600

internet sitesi 1600

bedava web sitesi 1300

oyun sitesi kur 1300

bedava site kurma 1300

web dizayn 1300

web sitesi yapma 1300

adana web tasarım firmaları 1300

kurumsal web tasarım 1300

ümraniye web tasarım 1300

e ticaret siteleri 1300

ucuz internet sitesi 1300

tasarim 1300

kartvizit tasarımları 1300

neticaret 1000

web tasarım bursa 1000

internet sitesi kur 1000

hazır site şablonları 1000

web yazılımı 1000

site kurmak 1000



web tasarım hizmetleri 880

e-ticaret paketleri 880

kendi siteni kur 880

siteniz olsun 880

site kur bedava 880

eticaret sitesi 880

webtasarim 880

web tasarım şirketleri 880

kobimaster 880

web sitesi yapmak 880

ticaret yapmak istiyorum 720

e ticaret sitesi kurmak 720

ucuz web sitesi 720

web programcılığı 720

webtasarımı seo 720

seo hizmetleri 720

erzurum web tasarım 720

balıkesir web tasarım 590

hedefim e ticaret 720

kurumsal kimlik tasarımı 720

internet sitesi kurmak 720

kişisel web sitesi örnekleri 720

webdizayn 720

web siteleri 720

webtasarimdizayn 720

web tasarım örnekleri 720

web sitesi örnekleri 720

web design program 720

ostim web tasarım 720

e şirket 720

antalya web tasarımı 590

web sayfası tasarımı 590

bedava internet sitesi 590

eskişehir web tasarım 590

e ticaret nasıl yapılır 590

elektronik ticaret 480

web site fiyatları 480

kurumsal web sitesi 480

site tasarım 480

e-ticaret sitesi fiyatları 480

site yapma programı 480

grafik tasarim 480

oyun sitesi kurma 480

örnek web siteleri 480

e ticaret eğitimi 480

web sitesi yapan firmalar 480

internet sitesi tasarımı 480

web programlama 480

bodrum web tasarım 480

rize web tasarım 480



hazır siteler 480

hazır web sitesi şablonları 480

haber sitesi kur 390

com site kur 390

site tasarımı 390

ücretsiz web sitesi kur 320

profesyonel web sitesi 390

eticaret paketleri 390

nasıl site kurulur 390

web site tasarım 390

internet sitesi yapma 390

web sayfası yapma 390

web sitesi yapma programı 390

e-ticaret yazılımı 320

web sitesi kurma rehberi 320

site yap 320

web sitesi şablonları 320

web ajans 320

web sayfası oluşturma 320

e-ticaret web tasarım 320

ücretsiz internet sitesi 320

b2b siteleri 320

hazır e ticaret sitesi 320

e ticaret hedefim 320

web site kurma 320

alışveriş sitesi kurmak 320

bursa web tasarımı 260

şirket web sitesi 260

pendik web tasarım 260

mobil web tasarım 260

bedava site kurmak 260

web site kur 260

web tasarım referanslar 260

hazır web tasarım 260

php yazılım 260

web sitesi oluşturma 260

com lu site kurma 260

web sitesi tasarım 260

site kurmak istiyorum 260

online alisveris siteleri 260

en iyi e ticaret siteleri 260

bakırköy web tasarım 260

sosyal paylaşım sitesi kurmak 260

eticaret yazılımı 260

bedava web sitesi kur 260

çorum web tasarım 260

eticaret hedef 260

arayüz tasarımı 260

elektronik ticaret nedir 210

mobil yazılım 210



malatya web tasarım 210

site yapıcı 210

web sayfası kur 210

kadıköy web tasarım 210

e ticaret sitesi kurmak için gerekenler 210

e ticaret sitesi nasıl yapılır 210

bedava internet sitesi açma 210

özel yazılım 210

site kur ücretsiz 210

sanal pos nasıl alınır 210

web reklam 210

ankara web tasarım firmaları 210

internet alisveris 210

kendi web siteni kur 210

web tasarım bodrum 210

emlak web sitesi 210

hedef eticaret 210

web tasarım kodları 210

bedava site yap 210

e pazarlama 210

web tasarım ajansları 210

e ticaret ders notları 210

e ticaret paketi 210

profesyonel web tasarımı 210

site yapmak 210

bedava site yapma 170

web tasarım şirketi 170

web tasarımı dersleri 170

en ucuz web sitesi 170

web tasarım manisa 140

ücretsiz site açma 170

hazır web sayfası 170

net ticaret 170

en güzel web siteleri 170

e-ticaret sistemleri 170

site ac 170

web hizmetleri 170

ücretsiz web tasarım 170

web sayfasi 170

ucuz eticaret 170

hazır site tasarımları 170

bedava web sitesi açma 170

internet sayfası oluşturma 170

ankara web tasarim 170

en iyi web tasarım firmaları 170

ücretsiz site açmak 170

e-ticaret tasarim 170

online ticaret 170

web sitesi kurmak istiyorum 170

web tasarım ve programlama 170



bedava e ticaret sitesi 170

web sayfası örnekleri 170

kartal web tasarım 170

kendi siteni yap 170

çorlu web tasarım 170

web tasarım öğrenme 140

web tasarımı ankara 140

internet sitesi kurma programı 110

inşaat web siteleri 110

web sitesi tasarım fiyatları 140

web arayüz tasarımı 140

web site yapma programı 140

web sitesi yapma programları 140

van web tasarım 110

web tasarım eğitimi 140

bursa web tasarim 140

e ticaret kursu 140

web site yapma 140

web sitesi tasarımları 140

web grafik tasarım 140

eticaret sitesi kurmak 140

online satış sitesi kurmak 140

gaziantep web tasarim 140

web sitesi tasarımı nasıl yapılır 140

eticaret scripti 140

web tasarım paketleri 140

ücretsiz hazır web sitesi 140

site tasarımı yapma 140

web tasarım yapılır 140

web tasarım yapma 140

bedava internet sitesi kurma 140

reklam tasarım 140

internet sitesi yapan firmalar 110

haber sitesi tasarımı 110

e ticaret seo 110

tek ürün satış sitesi 110

website tasarım 110

garanti e ticaret 110

firma web sitesi 110

web sitesi satın alma 110

elazığ web tasarım 110

web site yapmak 110

tekirdağ web tasarım 110

internet sitesi fiyatları 110

site acma 110

reklam tasarımı 110

web tasarym 110

eticaret siteleri 110

en iyi web tasarım programı 110

mobil web sitesi 110



kişisel web sayfası örnekleri 110

hazır web tasarımları 110

internet sitesi oluşturma 110

kurumsal web sitesi tasarımı 110

e-ticaret yazılımları 110

antalya web 110

bedava site ac 110

e ticaret sitesi yapımı 110

web tasarım hizmeti 110

bandırma web tasarım 110

web tasarım gaziantep 110

web sitesi hazırlama programı 110

web sayfası kurma 110

e ticaret fikirleri 110

web siteleri örnekleri 110

satış sitesi kurmak 110

mobil site tasarımı 110

internet sayfası kurma 110

adana web tasarim 90

ticaret sitesi 90

web siteler 90

konya web tasarımı 90

dinamik web sitesi 90

yazılım siteleri 90

bedava site kurma siteleri 90

web tasarım sözleşmesi 90

web sayfası tasarım 70

web ajansı 90

manisa web tasarım 70

site hazırlama 90

web tasarımcı aranıyor 90

elektronik pazarlama 90

azbuz site kur 90

web site kurmak 90

maltepe web tasarım 90

web sayfa tasarımı 90

e ticaret sitesi nasıl kurulur 90

design reklam 90

kayseri web tasarımı 90

eticaret paketi 90

web sitesi kurma rehberi indir 70

bedava web site 90

ankara web tasarımı 90

türkiye de e ticaret 90

kendi web siteni yap 90

e ticaret yapmak istiyorum 90

web tasarım staj yerleri 90

web sitesi tasarımı bursa 90

internet alisveris siteleri 90

web sitesi kurulumu 90



izmir web tasarim 90

eticaret kur 90

web sitesi tasarlama 90

kolay web sitesi 90

eticaret hedefim 70

bedava site yapmak 90

ücretsiz web sayfası 90

sanal mağaza açmak 90

joomla web tasarım 90

web sitesi alma 90

internet sitesi yaptırmak istiyorum 90

reklam danışmanlığı 90

e ticaret kanunu 90

aksaray web tasarım 90

ücretsiz web site 90

kıbrıs web tasarım 90

global e ticaret 90

bedava site acma 90

istanbul web tasarım firmaları 90

web tasarım şablonları 90

php web tasarım 90

hazir web sitesi 90

web sitesi yapanlar 90

web yazılım kursu 90

internet sitesi hazırlama 90

e ticaret scripti full 90

web sitesi yap 90

internetten ticaret 70

kurumsal web tasarımı 90

internet sitesi yapmak 90

çanakkale web tasarım 90

ticaret siteleri 90

web tasarımcılar 70

web site tasarım programı 70

yazılım hizmetleri 70

e ticaret sitesi kur 70

comlu site kur 70

hazır web paketleri 70

e ticaret kur 70

web tasarımcılığı 70

sitene tasarım ekle 70

kişisel web sitesi tasarımı 70

web sitesi kurmak için gerekenler 70

web sitesi paketleri 70

web yazılım firmaları 70

web sayfa 70

web sitesi programları 70

web tasarım araçları 70

e ticaret hosting 70

internet sitesi kurma maliyeti 70



eticaret script 70

izmirde web tasarım 70

ekonomik web tasarım 70

web sayfası yapmak 70

html tasarım 70

online web tasarım 70

hazır alışveriş sitesi 70

e ticaret sitesi açmak 70

internet sitesi örnekleri 70

sayfa tasarım 70

web tasarım kampanya 70

bedava web sitesi tasarımı 70

e-ticaret yazılım 70

internet sayfası kur 70

e ticaret vergi 70

web site paketleri 70

web paketleri 70

web tasarim izmir 70

web sitesi tasarımı fiyatları 70

com lu site kur 70

ücretsiz hazır site 70

antalya web tasarim 70

web tasarım kocaeli 70

ucuz e ticaret paketi 70

kolay site 70

mersin web tasarim 70

e ticaret web sitesi 70

php e ticaret 70

alışveriş sitesi nasıl kurulur 70

en iyi web sitesi 70

web sitesi yaptırmak isteyenler 70

izmir web sitesi 70

hazır web sitesi yapma 50

ihracat siteleri 70

web tasarımı örnekleri 70

kendi siteni yarat 70

afyon web tasarım 70

kartvizit tasarim 50

web sitesi tasarımı ankara 70

arma tasarımı 70

bedava site oluşturma 70

kişisel web site örnekleri 70

tasarım reklam 70

e ticaret sitesi yapmak 50

hazır internet siteleri 70

site tasarım örnekleri 70

site kurmak istiyorum ücretsiz 70

ankara web sitesi 70

internet sitesi kurmak istiyorum 70

e alışveriş sitesi 70



web sitesi tasarım örnekleri 70

site kurmak için gerekenler 50

web tasarım referanslarımız 70

izmir web tasarım firmaları 70

hazır e ticaret paketleri 70

kurumsal tasarım 70

web sayfası aç 70

web programlama kursu 70

e ticaretin faydaları 70

web tasarım ücretleri 70

web tasarımı istanbul 70

web tasarım kursu izmir 70

web tasarımı programları 70

sivas web tasarım 70

web tasarım firmaları istanbul 70

site yapma programları 70

market yazılımı 50

e ticaret sitesi kurma 50

ücretsiz web sitesi kurmak 50

yazılım çözümleri 50

web tasarımlar 40

örnek web sitesi tasarımları 50

hazır site kur 40

web tasarım yapan firmalar 50

en iyi web tasarımları 50

web site kurma programı 50

kurumsal web siteleri 40

en ucuz web sitesi tasarımı 50

e ticaret sitesi indir 50

web programcı 50

dış ticaret siteleri 50

site kurma resimli anlatım 50

antalya web tasarım firmaları 50

e ticaret giriş 50

e-ticaret çözümleri 50

kişisel web siteleri örnekleri 50

web tabanlı yazılım 50

web tasarımı eğitimi 50

ticari siteler 50

kurumsal yazılım 50

internetten ticaret yapmak 50

internet ticaret 50

haber sitesi tasarım 50

ödüllü web siteleri 50

ucuz web tasarımı 50

ücretsiz internet sitesi kurma 50

web sayfası fiyatları 50

web sitesi yapılır 50

bedava web site kur 50

garanti eticaret 50



en ucuz e ticaret sitesi 50

e ticaret paket 50

web tasarim ankara 50

web tasarımı bursa 50

website tasarımı 50

web sayfası yapımı 50

kurumsal kimlik tasarımları 50

e ticaret demo 50

web paketi 50

en iyi e ticaret paketi 50

web tasarımı firmaları 50

örnek web sitesi 50

site acmak 50

ücretsiz e ticaret sistemi 50

diyarbakir web tasarim 50

e ticaretin dezavantajları 50

kahramanmaraş web tasarım 50

e ticaret yapmak 50

kurumsal web site tasarımı 50

web tasrım 50

web tasarim kursu 40

web sitesi açmak için gerekenler 40

site nasil kurulur 50

esirket 50

web sayfası açmak 50

internet sitesi kurmak için gerekenler 50

e esnaf 50

dizayn logolar 50

basit web sitesi 50

cd tasarım 50

e ticaret sitesi için gerekenler 50

kolay web sitesi yapma 50

hazır e ticaret siteleri 50

hazır site paketleri 50

web tasarı 50

web tasarımı fiyatları 40

web yazılım tasarım 50

e ticaret yapan firmalar 50

web sitesi ücretleri 50

e ticarette güvenlik 50

eticaret yazılımları 50

ucuz e ticaret 50

web tasarım fiyat 50

hazır web sayfaları 50

web sitesi firmaları 50

site kurma siteleri 50

kartvizit logoları 50

eticaret nedir 50

ücretsiz site yap 40

web sitesi satışı 40



web tasarım şirketleri istanbul 40

web tasarim istanbul 40

e ticarette vergilendirme 40

site kurma fiyatları 40

web sayfası açma 40

kaliteli web tasarım 40

alışveriş sitesi kurma 40

alışveriş sitesi yapmak 40

web tasarim fiyatlari 40

web sitesi reklam fiyatları 40

e ticaret ürünleri 40

web site aç 40

e ticaret için gerekenler 40

en iyi e ticaret sistemi 40

ücretsiz e ticaret siteleri 40

alısverıs sıtesı 40

bedava web tasarım 40

kurumsal site tasarımı 30

php yazılımcı 40

bedava web sayfası 40

e ticaret sitesi nedir 40

profesyonel site kurma 40

basit web sitesi yapma 30

site yarat 40

e ticaret site 40

e ticaret sitesi tasarımı 40

e ticaret şirketleri 40

en iyi e ticaret scripti 40

hazır site örnekleri 40

kendine site aç 40

web dizayn programı 40

izmir web tasarım şirketleri 40

web tasarım projeleri 40

web tasarım samsun 40

elektronik ticaret dersi 40

internet sitesi nasil kurulur 40

bir site nasıl kurulur 40

özel web tasarım 40

yazilim firmalari 40

web tasarım beylikdüzü 40

web sayfası şablonları 40

internet sitesi kurulumu 40

istanbul web tasarim 40

web sayfasi nasil yapilir 30

e ticaret vergilendirme 40

site dizayn 40

internette site açmak 40

web tasarimci 40

internetten ticaret nasıl yapılır 40

internet sitesi açmak istiyorum 40



web siteniz olsun 40

web sitesi antalya 40

kartvizit tasarimi 40

kendi web siteni kendin yap 30

web tasarım ve seo 40

veb tasarım 40

web sitesi oluştur 40

ticari web sitesi 40

web tasarımcıları 40

web site paketi 40

php web yazılım 40

bağcılar web tasarım 40

web sitesi tasarımı örnekleri 40

en iyi web tasarım 40

web site reklam 30

bedava hazır site 40

seo yazılımları 30

alışveriş sitesi kurmak için gerekenler 30

e ticaret rehberi 40

e ticaret reklam 40

internet sitesi kurma fiyatları 30

e ticaret sitesi örnekleri 40

e-ticaret tasarımı 40

internetten satis 40

web site kurulumu 40

ücretsiz web site kur 40

online satis siteleri 40

web sayfa örnekleri 40

yazılım danışmanlığı 30

web sitesinin önemi 40

web tasarım yapanlar 40

ucretsiz site kur 30

googlede site kurma 30

beleş site kur 20

en iyi web sitesi tasarımı 30

türkiye web tasarım 20

internet sayfası hazırlama 30

web sayfası hazırlamak 30

web sitesi reklam 30

sanal şirket kurmak 30

e ticaret sitesi kurmak için gerekli evraklar 30

e ticaret sitesi template 30

web sayfası tasarlama 20

ucuz web sitesi tasarımı 30

e alisveris 30

örnek web site tasarımları 30

web sitesi için gerekenler 30

web sitesi yazılım 30

e-ticaret danışmanlık 30

internet site kurma 30



ilan tasarımı 30

web sitesi ücretsiz 30

seo yazılım 30

site kurmak için ne gerekli 30

internet sitesi yaptırmak 30

web sitesi satış 30

satis siteleri 30

web tasarım kartvizit 20

web yazılım hizmetleri 30

hazır eticaret 20

web sitesi paketi 30

e dış ticaret nasıl yapılır 20

com sitesi kur 30

hazir web siteleri 30

ticaret sitesi kurmak 30

e ticaret sitesi fiyat 20

yazılım danışmanlık 30

web tasarım ilanları 30

web tasarım yapmak 30

video sitesi yapmak 30

hazır satış sitesi 30

profesyonel web tasarim 30

tasarım hizmetleri 20

site olustur 20

şanal ticaret 30

e ticaretin önemi 30

kendine site kur 30

web sayfası alma 30

sanal alisveris 30

web sayfasi nasil hazirlanir 30

internet sitesi tasarım 30

e ticaret programı 20

web sitesi nasil kurulur 30

web sitesi nasil yapilir 30

en güzel web tasarımları 30

sanal ticaret nasıl yapılır 20

internette ticaret 20

hazir internet sitesi 30

php e ticaret script 30

e ticaret pazarlama 30

web tasarım nasıl yapılır örnekleri 30

web tasarm 30

joomla e ticaret sitesi 30

e-ticaret türkiye 30

e ticaret ömür boyu lisans 30

web site tasarım örnekleri 30

web sitesi yazılımı 30

web sitesi dizayn 30

web tsarım 30

web site yap 30



bedava web sitesi nasıl yapılır 30

tasarım web 30

profesyonel web sitesi tasarımı 30

internet sayfasi 30

örnek web tasarımları 30

eticaret fiyatları 20

web sitesi hazır 20

e ticaret kursları 30

web tasarım bakırköy 30

e-ticaret sitesi paketleri 30

eticaret sitesi kur 30

yeni site kur 30

sitesi kur 30

web tasarımı yapmak 30

web tasarim dersleri 30

en iyi e ticaret sitesi 30

e ticaret başarı hikayeleri 30

yazilim kursu 30

eticaret sistemleri 30

web sitesi yaptırma 30

ticari site 30

izmir web yazılım 30

e ticaret web sitesi tasarımı 20

e ticaret mevzuatı 20

nasıl site kurabilirim 30

internet sayfasi nasil yapilir 30

web sitesi yaptirmak istiyorum 30

internet tasarım 30

paket web sitesi 30

ucretsiz web sitesi 30

e ticaret örnekleri 30

e ticaret sertifikası 30

arayüz tasarım 30

platin e ticaret 30

web tasarim nedir 30

web yazılım izmir 20

en güzel web sitesi tasarımları 30

kurumsal internet sitesi 30

internet sitesi açmak için gerekenler 20

web tasarlama 30

kişisel web tasarımı 20

web sitesi projeleri 30

web sitesi kur ücretsiz 30

internette ticaret nasıl yapılır 30

konya web tasarim 30

e ticaret programları 30

alışveriş sitesi kur 30

web sitesi hazırlamak 30

web tasarımı yapma 30

afiş tasarimi 30



akıllı e ticaret 30

webtasarimi 30

web paket 30

kartvizit design 30

web tasarım ve seo hizmetleri 30

web arayüz tasarım 20

ücretli site kurma 20

hedef e tic 20

e ticaret alışveriş siteleri 20

ucuz web sayfasi 20

profesyonel web sitesi yapmak 20

alanya web tasarim 20

hazır web tasarımı 20

design tasarım 20

uygulama yazilimlari 20

samsun web tasarim 20

profesyonel web siteleri 20

web tasarim ajansi 20

gebze web tasarim 20

web sitesi optimizasyonu 20

web sitesi örneği 20

web tasarim seo 20

profesyonel tasarım 10

mobil web sitesi tasarımı 20

örnek web sayfası 20

we tasarım 20

hazır sıte 20

ücretsiz web tasarımı 20

web tasarim siteleri 20

profesyonel web site tasarımı 20

e ticaret site tasarımı 20

radyo web tasarım 20

e-ticaret referanslar 20

web tasarim programlari 20

kişisel site tasarımı 20

profesyonel web tasarım firmaları 20

web sitesi yapan şirketler 20

zorunlu web sitesi 20

web sitesi oluşturmak 20

e ticaret indir 10

tasarım design 20

paralı site kurma 20

web sayfası yap 20

web sayfası tasarım örnekleri 20

web tasarım sayfaları 20

e ticaret sitesi yapma 20

web tasarımı yapan şirketler 20

türkiye e-ticaret pazarı 10

web tasarım paketi 20

web sayfası kurmak 20



web tasarim programi 20

web tasarım programlama 20

ödüllü web tasarımları 20

özel e-ticaret yazılımı 20

vep tasarım 20

e ticaret çeşitleri 20

e-ticaret sitesi yazılımı 10

kocaeli web tasarim 20

e ticret 20

garanti bankası e ticaret 10

web sitesi yapmak için gerekenler 20

elektronik ticaret siteleri 20

internet yazılımı 20

internet web sitesi 20

web tasarım e-ticaret 20

eticaret web tasarım 20

online ticaret siteleri 20

e ticaret garanti 20

akilli ticaret 10

internet sitesi acma 20

eticaret garanti 20

web site dizayn 20

internet site tasarımı 20

e ticaret sitesi şablonları 20

web sayfa tasarım 20

web site tasarimlari 20

internet sitesi nasil yapilir 20

site olusturma 20

profesyonel e-ticaret 20

web sitesi yapimi 20

web sitesi fiyatlari 20

php e ticaret sitesi 20

kurumsal web yazılım 20

profesyonel web yazılım 20

web yazılım dersleri 20

e ticaret sanal pos 20

profesyonel internet sitesi 20

seo web yazılım 20

web sitesi acma 20

e ticaret entegrasyon 20

web tasarim almanya 20

site tasarimlari 20

eticaret yazılım 20

internet sitesi acmak 10

ucretsiz site ac 20

e ticaret altyapısı 20

profesyonel site tasarımı 20

yazilim sirketleri 20

e ticaret dersleri 20

web yazilim uzmani 20



e ticaret sitesi bedava 20

profesyonel e ticaret sitesi 20

asp eticaret 20



Avg. Monthly Searches (exact match only)Suggested bid

4,74

3,32

37,94

4,52

1,37

2

3,95

1,06

4,41

25,1

9,67

2,97

1,77

1,53

2,02

9,61

9,03

0,46

10,27

1,88

4,06

12,16

2,22

6,39

2,13

0,58

1,96

1,07

1,37

1,36

1,36

1,06

1,76

2,26

4,48

3,82

3,26

1,34

0,69

0,84

4,78

5,73

1,85

1,02

1,78

1,54



2,73

3,67

0,74

0,61

1,09

3,53

2,92

3,53

0,44

3,23

1,04

3,18

1,69

1,72

2,01

2,77

1,14

4,46

1,78

1,98

1,18

2,38

2,29

1,84

1,17

10,9

2,25

1,99

3,59

0,69

1,74

2,71

3,59

1,96

2,13

1,9

2,82

1,08

1,58

0,19

1,24

1,8

3,42

2,54

0,68

1,55

0,79



1,75

1,1

0,93

1,63

1,47

1,46

2,36

3,72

0,61

3,13

1,1

1,53

1,31

4,41

1,79

1,13

1,52

2,04

1,26

2,55

0,53

0,72

2,72

3,83

2,03

1,99

4,22

1,67

2,96

4,38

0,6

2,12

3,15

1,83

0,82

4,31

1,42

2,97

1,09

0,44

2,2

1,92

1,41

3,87

1,69

2,11

2,92

0,92



1,08

1,08

1,18

3,92

2,77

2,9

0,57

1

1,27

0,51

1,44

5,55

0,32

1,3

0,98

0,8

2,41

0,62

2,17

4,21

3

3,5

4,86

1,16

0,63

5,23

1,78

1,22

2,49

0,69

1,2

2,18

0,73

2,65

1,27

1,8

1,36

1,07

1,31

1,48

1,62

1,34

4,61

3,74

0,9

1,88

1,79

2,14



2,18

1,06

4,18

1,03

2,2

1,88

5,63

1,24

0,81

1,99

2,39

0,97

1,26

2,59

2,6

0,63

1,56

3,19

2,88

3,18

2,6

1,6

1,24

1,58

2,97

2,03

0,99

0,88

3,07

1,93

1,12

1,7

2,2

0,73

1,8

1,02

2,13

2,49

2,13

2,47

1,55

3,03

3,12

1,22

1,02

0,76

4,7

3,73

1,19



0,88

2,01

1

2,93

4,31

1,3

0,52

2,79

1,8

0,7

2,29

2,72

1,15

2,25

1,37

1,32

1,8

1,31

3,75

2,16

3,21

1,41

0,88

0,42

2,82

3,04

7,07

2,16

0,87

2,35

1,65

0,91

1,5

4,16

3,36

3,13

1,24

3,58

1,18

1,92

5,89

3,32

0,84

1,89

2,17

2,38

0,82

1,71



6,09

2,69

3,28

1,21

0,83

0,45

0,93

1,26

2,22

1,67

1,73

2,97

1,35

2,92

1,52

0,45

5,1

2,65

2,2

2,22

1,89

2,34

1,36

0,78

3,49

1,55

6,03

1,29

1,29

1,96

3,36

2,64

0,54

3,04

1,7

1,06

1,62

2,16

2,04

2,65

1,63

1,37

2,62

1,21

2,52

2,9

1,32



2,08

3,91

3,29

1,33

2,91

3,47

2,15

2,58

0,99

2,62

2,16

1,73

4,45

0,84

2,72

1,06

0,95

2,6

1,9

1,69

1,22

1,27

0,91

2,38

1,05

1,39

2,96

1,9

2,39

0,97

0,85

1,99

2,02

0,36

1,73

0,17

1,46

0,8

4,04

0,55

0,51

1,81

1,28

1,53

1,75

1,17

1,05

2,15

1,48

3,48



1,88

0,94

2,98

4,15

2,88

2,15

1,44

2,09

1,69

1,64

2,41

3,02

2,32

0,94

4,01

0,77

0,5

2,88

1,32

0,46

4,41

1,97

1,38

3,58

3,22

2,81

2,62

0,74

4,2

0,67

1,55

0,99

2,98

2,87

1,3

1,34

1,46

2,72

1,4

0,92

2,35

2,1

0,62

0,06

0,84

1,07

1,1

0,8

2,03

1,25



1,99

4,7

6,93

1,28

3,21

1,25

1,39

2,32

1,65

3,28

5,25

1,56

1,19

1,09

1,9

1,85

4,15

4,31

2,28

1,45

0,62

2,62

1,6

1,2

1,92

0,15

1,18

2,46

4,84

0,95

2,21

0,91

5,76

2,28

2,48

1,16

2,73

3,11

2,55

2,89

1,14

2,61

0,74

0,78

3,26

0,54

1,45



2,51

2,88

2,68

0,72

2,07

1,15

1,79

2,4

2,61

2,07

2,99

2,52

1,65

2,31

1,37

0,38

0,76

1,16

0,56

0,69

5,8

1,4

0,69

0,28

4,03

3,11

2,9

2,03

1,01

0,49

2,01

3,72

3

1,78

2,93

0,84

0,73

0,98

1,14

1,12

1,01

2,14

5,9

0,92

2,12

1,57

2,4

4,91

1,56

2,06



0,62

1,52

0,6

0,46

3,69

4,45

1,78

2,25

1,41

1,4

3,31

1

1,84

1,34

0,8

0,91

4,87

2,71

1,03

4,95

1,3

0,92

1,59

1,67

0,48

1,04

1,17

3,62

0,41

1,17

0,72

1,74

1,1

1,04

1,29

1,61

3,85

2

3,69

4,24

2,57

1,28

2,25

0,54

2,11

2,7

1,91



0,75

1,02

0,84

1,19

1,81

4,64

2,41

1,82

0,91

1,14

1,42

1,01

1,5

3,13

0,72

1,62

1,21

0,82

2,19

1,86

1,33

0,57

2,21

2,88

1,42

1,16

0,56

0,16

2,32

2,6

1,13

2,92

3,39

1,24

1,38

1,6

0,9

1,14

0,93

4,71

2,83

2,58

1,95

1,99

5,05

2,92



1,06

1,95

1,1

0,69

1,71

2,1

0,85

2,1

1,5

2,57

2,63

0,8

1,12

2,3

2,59

3,02

2,36

1,51

3,75

2,88

1,11

2,1

2,41

2,73

1,31

2,9

0,89

3,74

2,35

1,83

1,53

2,71

1,74

2,44

3,24

2,12

1,35

4,45

2,41

1,47

1,31

1,87

2,51

1,49

2,33

3,67

1,29



1,63

1,02

1,27

3,05

1,51

2,97

0,43

2,61

2,87

3,55

1,42

3,08

3,87

1,1

0,56

1,98

0,84

7,05

1,35

0,91

4,41

2,8

5,23

1,52

2,34

1,58

2,64

2,86

4,53

1,53

0,97

2,69

2,3

3,8

0,96

1,35



0,73

2,76

1,15

2,36

2,28

3,82

5,27

2,7

0,53

5,6

0,96

3,37

4,31

2,31

1,39

1,82

1,81

3,49

2,49

1,61

0,82

1,01

1,91

3,64

2,16

3,77

1,05

2,83

2,15

0,99

4,25

1,34

0,48

1,7

1,54

0,51



1,08

2,55


