
 فروشگاه اینترنتی چیست ؟

نمایش می دهد و با  العات مربوط به یک سری محصوالت رافروشگاه اینترنتی به وبسایتی گفته میشود که اط

اینترنتی محصوالت  در یک فروشگاهاستفاده از یک اتوماسیون نرم افزاری امکان خرید محصوالت را فراهم می کند . 

ی یک محصول کلیک می کنید میتوانید اطالعات و مشخصات مربوط به آن محصول و وقتی رو ونددسته بندی میش

 را ببینید . 

 

 چرا فروشگاه اینترنتی ؟

میلیون کاربر داشته و میزان فروش اینترنتی  43آیا میدانستید طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ، ایران 

  ریال است !؟ سهم شما از این مبلغ چقدر بوده ؟ 500/000/000/000/000 مبلغ

 محدوده گسترش منظور به ها شرکت گذشته در

 به ناگزیر خود محصوالت فروش و فعالیت

 بیشتر های هزینه تحمیل و نمایندگی احداث

 فروشگاه طراحی که حالیست در این و بودند

 را شرکت سایت، طراحی و زبانه چند اینترنتی

 که کشوری هر و جایی هر در که سازد می قادر

 به مبادرت دارد وجود اینترنت به دسترسی

 .بنماید آنالین فروشگاه طریق از خود محصوالت فروش و تبلیغ

این است که مشتریان به صورت بیست و چهار ساعته می توانند به شما  فروشگاه اینترنتی یکی از مزیت های

دسترسی داشته باشند. بدون محدودیت زمانی و مکانی محصوالت را بررسی و سپس اقدام به خرید کنند. به کمک 

اینترنت فاصله ی شما با مشتری فقط یک کلیک است. از همه مهمتر سفارشات و پرداخت ها را به صورت مستقیم 

دریافت کنید. می توانید هزینه های شرکت تان را کاهش دهید و اموری مانند پرداخت قبوض، ثبت و ردیابی 

سفارشات و صورتحساب ها را پیگیری کنید. می توانید در هرجایی از دنیا که بخواهید زندگی و کسب و کارتان را 

 .مدیریت کنید

 که جایی هر از توانند می آنها و کند نمی خاص ای ناحیه به محدود را شما کاربران اینترنتی فروشگاه یک داشتن

 .نمایند خریداری و مقایسه مشاهده، را خود نظر مورد کاالی هستند

 می روز از زمانی هر در کاربر یعنی ندارد، نیز زمانی محدودیت مکانی، محدودیت نداشتن بر عالوه اینترنتی فروشگاه

 .شوید مطلع سفارشات از زمان هر در توانید می فروشنده عنوان به شما و نماید کاال خرید به اقدام تواند



 تعداد در حالیکه در گیرند قرار توانند می کاربران از محدودی تعداد فیزیکی فروشگاه یک در دانید می که همانطور

 .نیست محدودیتی هیچ اینترنتی فروشگاه یک افراد

 نیاز مورد کاالهای باید شما فیزیکی فروشگاه در. است اینترنتی فروشگاه مزایای دیگر از کمتر، گذاری سرمایه به نیاز

 دارد، کالن سرمایه یک داشتن به نیاز امر این و دهید قرار عموم دید معرض در و کنید عرضه فروشگاه در را کاربر

 .کنید کاال خرید به اقدام سفارش گرفتن از بعد که دهد می شما به را امکان اینترنتیاین فروشگاه یک داشتن ولی

 فروشگاه داخلی دکوراسیون کارمندان، حقوق فروشگاه، مکان اجاره یا و خرید هزینه مانند سربار و اضافه های هزینه

 .ندارد وجود اینترنتی فروشگاه در فیزیکی فروشگاه یک گرداندن های هزینه دیگر و

 کنید برطرف را کاربران از متفاوتی نیازهای توانید می خود اینترنتی فروشگاه در مختلف کاالهای عرضه با شما

 

 اگر ، کشور در تخصصی اینترنتی های فروشگاه کمبود و ایران در اینترنتی های فروشگاه بودن نوپا به توجه با

 .گذارید می سر پشت را زیادی رقبای قطعا نمایید خود اینترنتی فروشگاه سازی فعال به اقدام امروز همین

 

 معرفی فروشگاه ساز پویا 

 است نبوده این از تر سریع و تر آسان وقت هیچ الکترونیکی تجارت یک شروع و اینترنتی فروش ، سایت وب طراحی

 وب ایجاد برای یکپارچه امکانات و ابزارها از متنوعی ی مجموعه. 

 بتوانید شما تا ایم کرده گردآوری ابری رایانش بستر بر را شما سایت

 افتتاح ممکن هزینه کمترین با را خود سایت وب دقیقه چند عرض در

 . کنید

 ، کیفیت با کاالهای داشتن بر عالوه بازدید پر و خوب فروشگاه یک

 و کاال بازگشت نظیر هایی ضمانت و گارانتی خدمات ارائه و اصل

 لود در باال سرعت ، قدرتمند نویسی برنامه به نیاز غیره و سریع تحویل

. دارد مشتریان برای دسترس قابل و زیبا طراحی همچنین و شدن

 می فراهم لحظه در شما برای را فوق مزایای تمامی ساز پویا فروشگاه

 و قدرتمند فروشگاه و دهید سفارش را خود سایت حاال همین.  کند

 نمایید .  دریافت را خود ای حرفه

 



 ویژگی های فروشگاه ساز پویا  :

  : زمان زیادی میبرد تا در اینکه مطالب وب سایت یا وبالگ شما ایندکس شدن سریع مطالب در گوگل

گوگل ایندکس )ثبت( شود یا حتی اصال ایندکس نمی شود میتوانید دالیل مختلفی داشته باشد باال بودن 

سرعت ایندکس مطالب در گوگل یکی از مواردی هست که هر مدیر سایت تمایل دارد این سرعت را به 

با فروشگاه ساز  .وتورهای جستجو ثبت کندحداکثر برساند و مطالب خود را بسیار زود در گوگل و سایر م

پویا دیگر نگران ایندکس شدن سریع مطالب خود در گوگل و 

 موتورهای جستجو نباشید . 

  امکان ارائه تخفیفات پلکانی برای زیر مجموعه ها و اعضاء : قسمت

فروش و ارائه تخفیف های پلکانی به گونه ای طراحی و برنامه 

و پلن ها بازاریابی شبکه ای را در دل نویسی شده است که طرح ها 

 خود جای داده است . 

  زبان برنامه نویسیC#  که یک زبان برنامه نویسی مدرن و شی :

گرا می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده شده است و مورد 

تایید مجمع تولیدکنندگان اروپا و سازمان استاندارد گذاری جهانی 

 می باشد . 

 صفحات : آمار نشان میدهد که حتی یک ثانیه تاخیر بیش از حد در بارگذاری یک صفحه  سرعت باالی لود

 وب ممکن است به خروج کاربر از سایت منتهی می شود . 

  سرور اختصاصی و پهنای باند نامحدود 

 

 امکانات و ماژول ها ؟

  اپلیکیشن نسخه اندروید 

  ربات ارسال محصوالت به کانال یا گروه تلگرام 

  امکان دریافتssl ) امنیت اطالعات کاربران ( 

  امان دریافت نماد اعتماد الکترونیک 

  سیستم حراج زمان دار 

  چت آنالین و پشتیبانی آنالین 

 ) همکاری در فروش ) معرفی به دوستان 

 و پهنای باند نامحدود میزبانی فضای 

 نا محدود اتصال دامنه 



 پنل مدیریت اختصاصی 

  تحویل فوری وب سایت 

  درگاه پرداخت اینترنتی)در

 (تمامی سایت ها

 بهینه برای موتورهای جستجو 

(Seo) 

 و صفحه مطالب ایجاد بالگ 

 امکان درج لوگو و فیو آیکون 

 عضویت در سایت 

 مقایسه محصوالت 

  امتیاز به هر محصول 

  نظرات دیگران نسبت به

 محصول 

 لیست عالقه مندی ها 

 تبلت و سازگاری با موبایل 

(respansive) 

  ساعته  24پشتیبانی 

  طراحی با استفاده از به

روزترین تکنولوژی های وب 

 HTML 5 & css نظیر

 معماری از گیری بهره 

Angular  

 مدیریت SQL :  اجرا و ذخیره

 SQL دستورات

 بخش مدیریتی ایمن 

 انطباق بر  SSL 

  محافظت در برابر آسیب

 پذیری های شناخته شده

XSS  ،CSRF  ،SQL 

Injections , ... 

 محافظت در برابر نفوذ فایل 

  محافظت در برابر حمالت نفوذ

 Email Header ) هدر ایمیل

Injections ) 

 تصفیه کننده HTML  جهت

 HTML ) ایمن سازی کدها

Purifier ) 

 ذخیره نشانی IP کاربران 

  رمزگذاری گذرواژه ها ) کلمه

 عبور ( و کوکی ها

 امکان فعال سازی سرویس 

SSL ( الیه اتصال امن ) 

  بهینه سازی و سازگار با

 وموتورهای جستج

  بهینه سازی حرفه ای جهت

موتورهای جستجو ) نوع 

 ( پیشرفته

 ایجاد URL  منحصر به فرد

 لبرای هر محصو

 نمایش عنوان محصول در 

URL  برای بهتر ایندکس شدن

 ودر موتورهای جستج

 نقشه سایت گوگل Google 

Sitemap 

 فایل های Robot.txt 

 اتوماتیک

 فایل های htaccess. 

 اتوماتیک

  هاستینگ ) فضای میزبانی وب

 ن( رایگا

  ثبت دامنه رایگان ) تحت

مالکیت و نام درخواست 

کننده به همراه کنترل پنل 

 ( اختصاصی

  نصب رایگان توسط تیم

پشتیبانی ) وب سایت 

 ( فروشگاهی آماده به کار

  راه اندازی سامانه پشتیبانی

آنالین رایگان ) گفتگو با 

 ( کارشناسان فروش

  سقف تعداد محصوالت ، شاخه

 : نا محدود  اشاخه ه ها و زیر

  مدت زمان استفاده از

 : ساالنه  فروشگاه

  ورود اطالعات از طریق پنل

بدون    مدیریتی کامال فارسی

  نیاز به برنامه نویسی

 هسرعت عملکرد فوق العاد 

 بخش کاربری کاربر پسند ( 

User friendly )  

  بخش مدیریتی بسیار ساده و

 لمستق

 یپشتیبانی از تاریخ شمس 

 افرم تماس با م 

  سیستم مدیریت محتوا ) منو

 ( و صفحات داخلی

  سازگار با نظام مالیات بر ارزش

 هافزود

  استانداردهای مورد نیاز جهت

دریافت نماد اعتماد 

الکترونیک و درگاه پرداخت 

 آنالین

  به اشتراک گذاری در شبکه

 های اجتماعی

 سیستم Cache  ( پیشرفته

 جهت بارگزاری هرچه سریعتر

) 

  امکان بکارگیری چندین دامنه

 بر روی یک وب سایت

  قابل نصب بر روی هاستینگ و

 یا سرور درخواستی کاربر

 و مقاالت  سیستم جامع اخبار 

  تعداد نامحدود تصاویر

محصوالت ) تصاویر مختلف 

 ( برای هر ترکیب محصول

  ( گالری تصاویر محصول

تصاویر محصول از زوایای 

 ( مختلف به تعداد دلخواه

  امکان درج توضیح مختصر و

 کامل برای هر کاال

  ( ویرایشگر متنی و گرافیکی

تغییر فونت ، جعبه رنگ ، 

 ( ... تصویر ، فلش ، فیلم و

  امکان تعیین سرویس حمل و

 صنقل برای محصوالت خا

  امکان فعال و غیر فعال کردن

روشهای خرید برای هر 

 لمحصو

  ( جستجوی سریع محصوالت

در عنوان و توضیحات ( 

 دبصورت هوشمن

  جستجوی بدون بارگزاری

 هصفح

  جستجوی پیشرفته بدون

بارگزاری صفحه ) نمایش 

 ( ... عکس ، و



  بزرگ نمایی ویژه تصویر

محصول شما در صفحه 

 ( محصول ) با ماوس

  به اشتراک گذاری محصول در

شبکه های اجتماعی توسط 

 رکارب

  ( درج و نمایش نقد و بررسی

نظرات ( مشتریان برای 

 تمحصوال

  امتیاز به محصول ) به صورت

 ( ستاره

  ویرایش قیمت ، تعداد

موجودی و اطالعات دیگر 

 یمحصوالت به صورت گروه

 مقایسه هوشمند محصوالت 

  امکان تعیین تولید کننده

 برای هر کاال

  امکان اضافه کردن محصول به

 هعنوان محصوالت مورد عالق

  ( فروش محصوالت مجازی

 ( ... فایل ، خدمات ، رزرو و

  محصوالت قابل دانلود ) دانلود

 ( فایل پس از پرداخت موفق

 پشتیبانی از انواع فایل ها ( 

JPG  ،PDF  ،epub و ... ) 

  مشخص کردن تاریخ انقضا یا

یل های محدوده زمانی برای فا

 یدانلود

  تعیین محدودیت دفعات

 دانلود برای فایل ها

  فروش هر نوع اکانت ) کارت

شارژ ، سریال و ... ( تحویل به 

مشتری بالفاصله بعد از 

 پرداخت

  اسالیدر با امکان مدیریت

تصاویر , متن و لینک ها از 

 تپنل مدیری

 هبلوک محصوالت ویژ 

  ارزانترین ها بلوک 

  بلوک پرفروشترین محصوالت

 در صفحه اصلی

  محصوالت در  آخرینها بلوک

 صفحه اصلی

 طراحی واکنش گرا ( 

Responsive )  سازگار با

 ... تبلت ، تلفن های همراه و

 سازگار با تمامی مرورگرها ( 

Cross Browsing ) 

  لینک های مفید در فوتر برای

 Footer ) دسترسی سریع تر

Navigation ) 

 طراحی واکنش گرا ( 

Responsive )  مدیریت

 سازگار با تبلت ، تلفن همراه و

... 

  سیستم جستجوی جامع در

 تبخش مدیری

  تعیین سطوح دسترسی

 همدیران فروشگا

  ( مدیریت منو اصلی فروشگاه

دسته بندی محصوالت و 

 ( ها ، لینک دلخواه زیرشاخه

 حالت Turbo (  80کاهش %

حجم صفحات و بارگزاری 

 ( سریعتر صفحات

  فشرده سازی هوشند به

منظور کاهش سرعت 

 CSS , JS , HTML ) بارگذاری

) 

  ( امکان حذف اطالعات

کاتالوگ ، سفارشات و ... ( و 

فروشگاه به حالت  بازگردانی

 مخا

  ثبت تمامی سفارشات در

 هپایگاه داد

  تغییر خودکار وضعیت سفارش

 پس از پرداخت آنالین

  امکان تعیین وضعیت

سفارشات ) در حال ارسال ، 

  ... ارسال شده ، تحویل شده و

  ارائه فاکتور خرید به مشتری

با جزئیات کامل ) روش 

پرداخت ، هزینه ارسال ، 

 ( ... مالیات و

  نمایش تمامی سفارشات در

 پنل مشتری به همراه جزئیات

  امکان تعیین قوانین و شرایط

 خدمات فروشگاه قبل از خرید

 سیستم مدیریت محتوا  

  ایجاد تعداد نامحدود صفحات

محتوا ) مانند : درباره ما ، 

 ( ... آموزش خرید و

  تعریف تعداد نامحدود

 سرویس حمل و نقل

  ایجاد روشهای ارسال مختلف

) قابل انتخاب توسط کاربر 

 ( هنگام خرید

  امکان فعال سازی حمل

 رایگان

  امکان فعال سازی ارسال

 سفارشات با پیک

  امکان پرداخت توسط تمامی

 بکارت های عضو شبکه شتا

  سازگاری کامل پرداخت آنالین

 با درگاه پرداخت شاپرک

  پرداخت توسط درگاه مستقیم

 پرداخت آنالین

  پرداخت توسط شرکت های

درگاه واسط ) زرین پال ، پی 

 ( .. الین ، پارس پال و

  اتصال به شبکه های پرداخت

 بانکی مختلف

  ایجاد روشهای پرداخت

مختلف ) قابل انتخاب توسط 

 ( کاربر هنگام خرید

 نپشتیبانی رایگا 

  ثبت دامنه رایگان ) تحت

مالکیت و نام درخواست 

کننده به همراه کنترل پنل 

 ( اختصاصی

 

 

 



 تعرفه ؟ 

 تومان می باشد .   500.000در این طرح قیمت استثنایی در نظر گرفته شده برای فروشگاه ساز پویا 

 


