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اپلیکیشن فروشگاه چیست و چطور کار میکند؟!
اپلیکیشن فروشگاه در واقع یک نرم افزار موبایلی است که شما میی ووانییب بیا سیانت
وجارت نود را در دنیای مجازی گسترش داده و فروش نود را چنب برابر کنیب.
مشتریا شما میتواننب همیشه به راحتی و در همه جا به لیست محصوالت شیما بیه ریورت
دسته بنبی شبه دسترسی داشته باشنب و در هر لحظه که بخواهنیب محصیوالت شیما را بیه
رورت نالین سفارش دهنب.

زمان ساخت یک اپلیکیشن چقدر است؟!
شما با مراجعه به سایت ما میتوانیب در هما لحظه پردانت اپلیکیشن نود را وحویل بگیریب!
با وارد کرد اطالعات ارلی فروشگاه نود و بالفارله بعیب از پردانیت اپلیکیشین و لینیک
وبسایت برای شما ارسال نواهب شب و با باالورین سرعت و کیفیت می ووانیب کسب و کارویا
را به دنیای مجازی گسترش دهیب.
چه استاندارد هایی در طراحی اپلیکیشن و وبسایت رعایت می شود؟
طراحی ومامی اپلیکیشن ها در اپ ویزارد به رورت  Nativeو با کیفیت باال از لحاظ کب نویسی
و هم از لحاظ ظاهر و با رعایت استانبارد های به روز گوگل در زمینه وب و اپلیکیشین انجیام
می شود.
قابلیت انتشار در فروشگاه های اپلیکیشن
شما با سانت اپلیکیشن های فروشگاهی میتوانیب

ها را در اپ استور ها ماننب بازار یا

گوگل پلی یا مایکت یا  ...به رورت رایگا انتشار دهیب.

امکانات:
امکانات

شخصی

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی انبرویب

✔

پشتیبانی ویکتی  6ماهه

✔

فضای هاستینگ

 100مگابایت

ثبت سفارش فالین

✔

ثبت سفارش نالین

✔

وعریف دسته بنبی و زیر دسته بنبی محصوالت

نامحدود

ارائه وصاویر محصوالت

نامحدود

مشخصات فنی محصول

✔

اسالیبشو

✔

وبلیغات

✔

پر فروش ورین ها

✔

جبیب ورین ها

✔

نمایش محصوالت منتخب

✔

پیشنهاد ویژه

✔

مبیریت مشتریا

✔

گروه بنبی مشتریا

✔

وغییر اطالعات اولیه فروشگاه

✔

واریخچه سفارشات

✔

مبیریت سفارش های گذاشته شبه ووسط مبیر

✔

مبیریت رفحه ارلی اپلیکیشن

✔

به اشتراک گزاری کاالها

✔

اشتراک گذاری اپلیکیشن

✔

وعیین کرد روش های ارسال

✔

افزود به سبب نریب

✔

کوپو وخفیف

✔

وخفیف وا واریخ دلخواه

✔

ارسال نوویفیکیشن

✔

قرار گرفتن در کافه بازار و گوگل پلی

✔

(این کاوالوگ وا واریخ  03اردیبهشت  6036اعتبار دارد)

