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طراحـــــــی
وبـــ سـایت
مطابق با استاندارد های جهانی

ما در کنار شما هستیم دیگر نگران پیچیدگی های
دنیای مجازی نباشید!

طراحی فروشگاه اینترنتی
امــروزه پیــدا کــردن محصــوالت و کاالهــا در زمینــه هــای
مختلف کار آسانی شده است.
مشــتریان و متقاضیــان کاالهــا ،بــه دلیــل اشــتغال
فــراوان و یــا ترافیــک زیــاد و آســانی بیشــتر ،کمتــر
بــرای خریــد بــه مــکان هــای حضــوری خواهنــد رفــت و
ســعی میکننــد کاالی خــود را از طریــق اینترنــت جســتجو و از همــان طریــق نیــز
خریــد نماینــد.

طراحــی فروشــگاه اینترنتــی بــرای صاحبــان مشــاغل و فروشــندگان ،از
جملــه حیاتــی تریــن مســائل در بــازار رقابتــی امــروز مــی باشــد .تمامــی
ایــن افــراد بایــد بــا طراحــی فروشــگاه هــای اینترنتــی و داشــتن آن،
ســهم بــازار را در ایــن زمینــه بگیرنــد.

مهمتریــن نکتــه ای کــه بایــد مدنظــر داشــته باشــید ایــن
اســت کــه ســایت فروشــگاه شــما ،یــک ویتریــن  24ســاعته
و بــدون محدودیــت مکانــی مــی باشــد.

طراحــی فروشــگاه اینترنتــی و ســایت
خریــد و فــروش کاال و اجنــاس ،از جملــه
تخصــص هــای اصلــی شــرکت طــراح نــرم
افــزار پیشــگام ( )TNPمــی باشــد.

ویژگی های فروشگاه های اینترنتی
ویژگــی هــای عمومــی یــک فروشــگاه ،نمایــش
محصــول ،سیســتم جســتجو و سیســتم خریــد
محصــوالت مــی باشــد .سیســتم نمایــش محصــول
بصــورت جــذاب و پــس از آن سیســتم خریــد
جامــع و البتــه روان آن ،ویژگــی اصلــی نگــه
داشــتن کاربــران و مشــتریان اســت .در
طراحــی فروشــگاه نکتــه ی اصلــی ای کــه
بایــد رعایــت شــود ،طراحــی بهینــه ی آن بــرای
موتــور جســتجوگر گــوگل و دیگــر موتــور هــای
جســتجوگر میباشــد .چراکــه فروشــگاهی کــه
کاربــری بــه آن وارد نشــود ،هرچقــدر هــم پیشــرفته
و کامــل باشــد ،ســودی بــرای صاحبــان آن نــدارد.

نتیجــه اینکــه ویژگــی های اصلی فروشــگاه ،ابتدا کامل بودن و اســتاندارد بودن
وب سایت بر اساس سئو و گوگل و سپس آوردن کاربران به فروشگاه میباشد
و نهایت ـا ّ نگــه داشــتن کاربــر بــا اســتفاده از امکانــات جــذاب و کامــل میباشــد.
نمایــش محصــوالت مشــابه ،پرداخــت آنالیــن ،داشــتن سیســتم حراجــی،
سیســتم تــگ و ارتبــاط بیــن صفحــات ،دســته بنــدی کامــل و ســطح
بــه ســطح ،داشــتن فیلدهــای کامــل بــرای محصــول ،امــکان
مقایســه ی فیلدهــای مختلــف محصــوالت ،جســتجوی پیشــرفته
بــر اســاس فیلدهــای محصــوالت در دســته بنــدی هــای مختلــف،
نمایــش ســواالت متــداول و سیســتم پشــتیبانی و ارتبــاط بــا
واحدهــای فــروش و مالــی و  ...از دیگــر ویژگــی هایــی اســت
کــه ســایت هــای فروشــگاهی بایــد داشــته باشــند و در طراحــی
فروشــگاه اینترنتــی در نظــر گرفتــه شــوند.

خدمات شرکت  TNPدر زمینه بهینه سازی وب سایت چیست ؟
•
•
•
•
•
•
•

درک صحیحی از زمینه فعالیت شما
مشخص کردن کلمات کلیدی مناسب
رعایت استاندارد های بهینه سازی در کدنویسی وب سایت
تولید محتوای مناسب و کاربر پسند
قرار دادن کلمات کلیدی در متن محتوای سایت
استفاده از تگ ها جهت هدایت خزنده های موتورهای جستجوگر
انتخاب نام مناسب برای صفحات سایت

اصلی ترین مولفه های کیفیت مطلوب یک وب سایت چیست ؟
• معمــاری صحیــح و اصولــی ســایت کــه باعــث ارتبــاط موثــر بازدیــد کننــده و
محتــوای صفحــات ســایت میشــود.
• طراحــی گرافیــک ســایت کــه نمایانگــر شــخصیت تجــاری
صاحــب ســایت مــی باشــد و عامــل اصلــی مانــدگاری بیننــده
در ابتــدای ورود بــه ســایت اســت.
• بهینــه ســازی وب ســایت ( )SEOکــه باعــث
افزایــش رتبــه ســایت ،بــاال رفتــن ترافیــک
ســایت و نهایتــا ّ ازدیــاد مشــتریان شــما
مــی گــردد.
• میزبانی وب سایت ()Hosting
• ســازگاری فنــی بــا مرورگرهــای مختلفــی ماننــد  IE, Firefox, Chromeو  ...کــه کاربــران از طریــق
آنهــا وارد وب ســایت ش��ما مـ�ی شوــند .بــه همیــن دلیــل طــراح وب بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــته
باشــد کــه وب ســایت تولیــد شــده بــا کلیــه مرورگرهــای مطــرح و نــام آشــنا ســازگار باشــد.

ظاهر وب سایت چه اهمیتی دارد ؟
طبق گفته متخصصین ،صفحه اصلی وب سایت با ارزش ترین اموال در جهان اینترنت
(دنیای مجازی) هستند و تاثیر صفحه اصلی وب سایت یک شرکت بیشتر از فروش
واقعی و یا بازده تولیدی وب سایت است.
همانطور که شما به ظاهر دفترتان و کارکنانتان اهمیت می دهید و این امر را
در جلب نظر و رضایت مشتریانتان مهم می دانید ظاهر وب سایتتان نیز که
دفتر کار مجازی شما یا حتی در بعضی از موارد دفتر کار اصلی شما است
در جلب ،نگهداری و رجوع مجدد مشتریهای شما بسیار موثر و حائز
اهمیت است .دپارتمان طراحی شرکت نیز در راستای پیشبرد این
امر ،با استفاده از آخرین تکنولوژی های طراحی گرافیک و بر اساس
نتایج حاصل از معماری اطالعات ،اقدام به طراحی قالب گرافیکی
سایت شما میکند .این بدان معناست که طراحی صورت گرفته مختص
سازمان یا شرکت شما بوده و به بهترین شکل نیازهای سازمان شما را
برآورده میکند .ضمن اینکه چنین طرحهایی کامال با الگوهای موجود در سازمان شما از جمله لوگو،
سربرگ ،رنگ های سازمانی و  ...مطابقت دارد.

خدمات شرکت  TNPدر زمینه بهینه سازی وب سایت چیست ؟
•
•
•
•
•

امنیت اطالعات وب سایت شما
میزبانی وب سایت در داخل کشور
پیکربندی بر روی قدرتمندترین شبکه داخل کشور
ارائه پایداری سرویس ( با ضریب اطمینان  99/9در صد )
پشتیبانی فنی 24/7

هدف از داشتن فروشگاه اینترنتی چیست ؟
امــروزه یکــی از مهمتریــن مســائل بــرای فروشــندگان محصــوالت،
پیداکــردن بازارهــای جدیــد و مشــتریان جدیــد مــی باشــد.
بازاریابــی اینترنتــی در عصــر حاضــر بزرگتریــن راه حــل
بــرای تمامــی فروشــندگان در زمینــه هــای مختلــف اســت
کــه بــا ویژگــی هــای کــم هزینــه بــودن آن و داشــتن یــک
ویتریــن دائمــی ،فروشــندگان را حتــی از داشــتن یــک
مــکان فیزیکــی بــی نیــاز مــی نمایــد .تنهــا هزینــه ی اصلــی
بازاریابــی بــه روش اینترنتــی داشــتن یــک وب ســایت
قدرتمنــد مــی باشــد .امــا ایــن هزینــه در صورتــی جوابگــو
اســت کــه بصــورت هدفمنــد و درســت انجــام شــود.

هدف در صورتی که تنها نمایش
محصوالت و خرید باشد ،این وب
سایت با شکست روبرو می شود.
هدف اصلی باید آوردن کاربران و
مشتریان به فروشگاه اینترنتی و
سپس نمایش محصول برای آنها و
فروش به آنها باشد.
نتیجــه اینکــه بایــد هــدف اصلــی طراحــی ســایت فروشــگاهی ،بدســت آوردن
بــازار اینترنتــی فــروش محصــول از طریــق بازاریابــی اینترنتــی از جملــه گــوگل و
شــبکه هــای اجتماعــی و بنرهــای تبلیغاتــی و ســپس داشــتن ویتریــن دائمــی از
محصــوالت و خدمــات فروشــگاه و فــروش محصــوالت بــه آنهــا باشــد.
شــرکت طــراح نــرم افــزار پیشــگام ( )TNPبا بررســی و تحلیل فروشــگاه هــای بزرگ و
موفــق و پیــاده ســازی چنیــن فروشــگاه هایــی کــه همگــی در زمینــه ی کاری خــود موفــق
بــوده انــد ،و بــا در اختیــار گذاشــتن ایــن دانــش بــرای مشــتریان طراحــی ســایت خــود
بــه صــورت رایــگان ،شــما را بــرای داشــتن فروشــگاه موفــق یــاری مــی رســاند.
مهمتریــن مســئله در موفقیــت فروشــگاه ،طراحــی اصولــی و
حســاب شــده ی آن میباشــد کــه
در ایــن زمینــه ،شــرکت  TNPبــا
تجربــه هــای موفــق بســیار زیــاد
در خدمــت شــما مــی باشــد.

دالیل موفقیت فروشگاه های اینترنتی
شــرکت طــراح نــرم افــزار پیشــگام ( )TNPبــا ارائــه ی راهکارهــای
علمــی حرفــه ای و تجربــی موفــق بازاریابــی از طریــق
اینترنــت و نیــز طراحــی اصولــی و حرفــه ای فروشــگاه بــر
اســاس نیــاز شــما و تجربیــات خــود ،مــی توانــد شــما را در رســیدن
بــه اهــداف داشــتن فروشــگاه اینترنتــی یــاری رســاند.

امــروزه فروشــگاه هــای موفــق بــا پیــاده ســازی ایــن
روش توانســته انــد کاربــران را از ایــن طریــق جــذب
و بــه فــروش محصــوالت خــود بپردازنــد.

طراحی اختصاصی فروشگاه اینترنتی
ویژگــی اصلــی طراحی های فروشــگاهی شــرکت  ،TNPاختصاصــی بودن آن و
عــدم اســتفاده از سیســتم هــای کپــی و نــرم افــزار هــای آمــاده میباشــد.
مســلما نــرم افــزاری کــه کپــی و یــا آمــاده باشــند در مقایســه بــا
سیســتمی کــه بصــورت اختصاصــی و مطابــق بــا اســتانداردهای روز
و نظــر مشــتری و تجربیــات فــراوان یــک شــرکت طراحــی ســایت،
ایجــاد گــردد ،کــم ارزش تــر اســت .نداشــتن محدودیــت در
اختصاصــی بــودن طراحــی ،تجربــه ی بــاال در طراحــی ســایت
هــای فروشــگاهی موفــق ،حضــور طراحــان  ،گرافیســتان و
برنامــه نویســان مجــرب و ســئو کاران حرفــه ای ،از جملــه
تفــاوت هــای اصلــی شــرکت طراحــی ســایت  TNPمــی باشــد.

ساير نرم افزارهاي مديريت محتوا (رایگان) چگونه اند؟
• تسلط کاملي بر منطق و نحوه کارکرد سيستم نداشته و براي به روز رساني و ارتقاء نرم افزار
محتاج شرکت خارجي يعني توليدکننده اصلي می باشند تا با تاخير نسبت به ترجمه آن اقدام نمايند.
• از نظر گرافيکي انعطاف پذيري به مراتب کمتري نسبت به  TNPCPدارند و کاربر محدود به
استفاده از الگوهاي ثابت موجود در نرم افزار است .ضمن اينکه خود نرم افزار کمک خاصي به
کاربر جهت ورود اطالعات و چيدمان گرافيکي سايت نمي کند.
• تنها از يک فايل براي نمايش اطالعات صفحات استفاده مي نمايند .اين امر موجب مي شود
که موتورهاي جستجو با توجه به فرمت نشاني صفحه ،امتياز پايين تري به صفحات سايت شما
بدهند.

امکانات پیش فرض طراحی فروشگاه های اینترنتی
 .1طراحی اختصاصی بر اساس نیاز و مطابق با سلیقۀ کارفرما
 .2بخش نظرات کاربران در رابطه با هر محصول ،خبر ،مقاله و...
 .3بخش تبلیغات بنری و عکسی و فلشی
 .4ثبت نامحدود منوهای تو در تو در سایت
 .5طراحی  div baseو فشرده سازی صفحات جهت باال بردن سرعت فروشگاه
 .6رعایت تمامی نکات امنیتی و تضمین غیر قابل هک بودن سایت فروشگاه
 .7بخش تماس با ما و ارسال پیغام به ایمیلهای مدیر سایت
 .8بخش گالری تصاویر با امکان تعریف آلبوم و عکسهای نامحدود
 .9ایجاد صفحات نامحدود برای سایت
 .10سئوی قدرتمند و کدنویسی استاندارد مطابق با آخرین الگوریتم های گوگل
 .11بخش اسالید تصاویر هدر سایت و با افکت های زیبا
 .12بخش مدیران و سطح دسترسی آنها
 .13تنظیم کلمات کلیدی سایت برای هر صفحه جداگانه جهت سئوی قویتر
.14طراحی  Responsiveو واکنش گرا جهت سازگاری با انواع تبلت و گوشی ها
 .15امکان اضافه نمودن محصوالت به صورت نامحدود
 .16امکان طبقه بندی محصوالت به صورت کامال داینامیک
 .17امکان جستجوی پیشرفته ی محصوالت بر اساس فیلدهای مورد درخواست
 .18امکان عکاسی و نمایش 360درجه محصوالت برای اولین باردر ایران بصورت کامال اتوماتیک
وحرفه ای
 .19اتصال تارنمای فروشگاهی به شبکه های اجتماعی فیسبوک ،توییتر ،اینستاگرام
 .20قابلیت ارائۀ پیش فاکتور به مشتریان در لحظۀ پرداخت
 .21امکان پرداخت آنالین با کلیه کارتهای عضو شتاب
 .22پشتیبانی فنی و آموزش رایگان پنل مدیریت
 .23همسان سازی وبسایت با تحلیلگر  google analyticsو  webmaster toolsجهت تحلیل
آماری فروشگاه و در نهایت ارتقای آن در موتورهای جستجوگر
 .24طراحی وب سایت مطابق با استاندارد های جهانی

و ...

نمونه پروژه های طراحی فروشگاه اینترنتی
 .1فروشگاه تکنور ( ارائه دهنده اجناس ترکیه با برندهای تکنور ،پولکان ،و ) ...
 .2فروشگاه تین بانی (نمایندگی انحصاری کیف و کفش تین بانی و)...
 .3خانه طرح اسلیمی ( طراحی مد و لباس ملی و ایرانی )
 .4فروشگاه تبلت بانک ( ارائه دهنده انواع تبلت و گوشی های هوشمند )
 .5فروشگاه  ( 3M3نمایندگی انحصاری لوازم ماهیگیری با برند ) 3M3
 .6فروشگاه  ( AvMartارائه دهنده محصوالت سخت افزار و نرم افزارهای اپل )
 .7مرکز خرید ایرانیان
و ...

هزینه ی طراحی فروشگاه اینترنتی
هزینــه ی طراحــی فروشــگاه اینترنتــی و پیــاده ســازی آن بســتگی بــه امکانــات مــورد نظــر شــما بــرای
وب ســایت خــود دارد .تعرفــه هــای طراحــی ســایت فروشــگاهی شــرکت طــراح نــرم افــزار پیشــگام
( ،)TNPبــا توجــه بــه زمــان و ارزش کاری ســنجیده شــده و بصــورت منصفانــه ای ارائــه مــی گــردد.

کالم آخر!
 13سال تجربه ما در طراحی و بهینه سازی وب سایت بیش از
 500شرکت داخلی و خارجی اطمینانی است برای شما که  TNPرا
به عنوان مشاور و مجری خود در زمینه خدمات وب انتخاب کنید.
شرکت TNPبا در نظر گرفتن کلیه موارد فنی و تکنیکی روز
دنیا در بحث طراحی و بهینه سازی وب سایت عالوه بر ارائه
مشاوره رایگان به شما ،از صفر تا صد پیاده سازی و
راهبری وب سایت در کنار شما خواهد بود و پس از
اتمام ،همچنان با مانیتورینگ دائمی سایت ،شما را
همراهی خواهد کرد .

با امید همکاری های نزدیک
شرکت طراح نرم افزار پیشگام

