فروشگاه اینترنتی چیست ؟
فروشگاه اینترنتی به وبسایتی گفته میشود که اطالعات مربوط به یک سری محصوالت را نمایش می دهد و با
استفاده از یک اتوماسیون نرم افزاری امکان خرید محصوالت را فراهم می کند  .در یک فروشگاه اینترنتی محصوالت
دسته بندی میشوند و وقتی رو ی یک محصول کلیک می کنید میتوانید اطالعات و مشخصات مربوط به آن محصول
را ببینید .

چرا فروشگاه اینترنتی ؟
آیا میدانستید طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته  ،ایران  43میلیون کاربر داشته و میزان فروش اینترنتی
مبلغ  500/000/000/000/000ریال است !؟ سهم شما از این مبلغ چقدر بوده ؟
در گذشته شرکتها بهمنظور گسترش محدوده
فعالیت و فروش محصوالت خود ناگزیر به
احداث نمایندگی و تحمیل هزینه های بیشتر
بودند و این در حالیست که طراحی فروشگاه
اینترنتی چند زبانه و طراحی سایت ،شرکت را
قادر میسازد که در هر جایی و هر کشوری که
دسترسی به اینترنت وجود دارد مبادرت به
تبلیغ و فروش محصوالت خود از طریق فروشگاه آنالین بنماید.
یکی از مزیت های فروشگاه اینترنتی این است که مشتریان به صورت بیست و چهار ساعته می توانند به شما
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.
داشتن یک فروشگاه اینترنتی کاربران شما را محدود به ناحیه ای خاص نمی کند و آنها می توانند از هر جایی که
هستند کاالی مورد نظر خود را مشاهده ،مقایسه و خریداری نمایند.
فروشگاه اینترنتی عالوه بر نداشتن محدودیت مکانی ،محدودیت زمانی نیز ندارد ،یعنی کاربر در هر زمانی از روز می
تواند اقدام به خرید کاال نماید و شما به عنوان فروشنده می توانید در هر زمان از سفارشات مطلع شوید.

همانطور که می دانید در یک فروشگاه فیزیکی تعداد محدودی از کاربران می توانند قرار گیرند در حالیکه در تعداد
افراد یک فروشگاه اینترنتی هیچ محدودیتی نیست.
نیاز به سرمایه گذاری کمتر ،از دیگر مزایای فروشگاه اینترنتی است .در فروشگاه فیزیکی شما باید کاالهای مورد نیاز
کاربر را در فروشگاه عرضه کنید و در معرض دید عموم قرار دهید و این امر نیاز به داشتن یک سرمایه کالن دارد،
ولی داشتن یک فروشگاه اینترنتیاین امکان را به شما می دهد که بعد از گرفتن سفارش اقدام به خرید کاال کنید.
هزینه های اضافه و سربار مانند هزینه خرید و یا اجاره مکان فروشگاه ،حقوق کارمندان ،دکوراسیون داخلی فروشگاه
و دیگر هزینه های گرداندن یک فروشگاه فیزیکی در فروشگاه اینترنتی وجود ندارد.
شما با عرضه کاالهای مختلف در فروشگاه اینترنتی خود می توانید نیازهای متفاوتی از کاربران را برطرف کنید

با توجه به نوپا بودن فروشگاه های اینترنتی در ایران و کمبود فروشگاه های اینترنتی تخصصی در کشور  ،اگر
همین امروز اقدام به فعال سازی فروشگاه اینترنتی خود نمایید قطعا رقبای زیادی را پشت سر می گذارید.

معرفی فروشگاه ساز پویا
طراحی وب سایت  ،فروش اینترنتی و شروع یک تجارت الکترونیکی هیچ وقت آسان تر و سریع تر از این نبوده است
 .مجموعه ی متنوعی از ابزارها و امکانات یکپارچه برای ایجاد وب
سایت شما را بر بستر رایانش ابری گردآوری کرده ایم تا شما بتوانید
در عرض چند دقیقه وب سایت خود را با کمترین هزینه ممکن افتتاح
کنید .
یک فروشگاه خوب و پر بازدید عالوه بر داشتن کاالهای با کیفیت ،
اصل و ارائه خدمات گارانتی و ضمانت هایی نظیر بازگشت کاال و
تحویل سریع و غیره نیاز به برنامه نویسی قدرتمند  ،سرعت باال در لود
شدن و همچنین طراحی زیبا و قابل دسترس برای مشتریان دارد.
فروشگاه ساز پویا تمامی مزایای فوق را برای شما در لحظه فراهم می
کند  .همین حاال سایت خود را سفارش دهید و فروشگاه قدرتمند و
حرفه ای خود را دریافت نمایید .

ویژگی های فروشگاه ساز پویا :
 ایندکس شدن سریع مطالب در گوگل  :اینکه مطالب وب سایت یا وبالگ شما زمان زیادی میبرد تا در
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
حداکثر برساند و مطالب خود را بسیار زود در گوگل و سایر موتورهای جستجو ثبت کند .با فروشگاه ساز
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
نویسی شده است که طرح ها و پلن ها بازاریابی شبکه ای را در دل
خود جای داده است .
 زبان برنامه نویسی  : C#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 .
 سرعت باالی لود صفحات  :آمار نشان میدهد که حتی یک ثانیه تاخیر بیش از حد در بارگذاری یک صفحه
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 دریافت  ( sslامنیت اطالعات کاربران )
 امان دریافت نماد اعتماد الکترونیک
 سیستم حراج زمان دار
 چت آنالین و پشتیبانی آنالین
 همکاری در فروش ( معرفی به دوستان )
 فضای میزبانی و پهنای باند نامحدود
 اتصال دامنه نا محدود
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تعرفه ؟
در این طرح قیمت استثنایی در نظر گرفته شده برای فروشگاه ساز پویا  500.000تومان می باشد .

