
 شخصی / شرکتیاختصاصی امکانات پکیج های طراحی سایت  پیشرفته حرفه ای

  سیستم مدیریت محتوا  

 طراحی قالب اختصاصی  

 یح جزئیاتری انواع تولیدات متنوع شما با تشامکان معرف  

 امکان انتشار تصاویر مختلف محصوالت با قابلیت بزرگنمایی و نمایش جزئیات تصویری  

 دریافت کاتالوگ محصوالت و تولیدات توسط کاربران از طریق وب سایت امکان  

 امکان نمایش مراحل مختلف تولید یک محصول بصورت فیلم و عکس  

 امکان معرفی نمایندگان و یا دفاتر فروش محصوالت شما در سطح کشور و جهان  

 امکان جذب نمایندگی از طریق وب سایت  

 محصوالت جدید در وب سایتامکان معرفی   

 امکان پرداخت آنالین وجوه مالی و یا تایید حوالجات مالی از طریق وب سایت  

 امکان ارائه خدمات پشتیبانی آنالین محصوالت  

 و تیکت( تدیدکنندگان با کارشناسان فروش )چامکان ارتباط آنالین کاربران و باز  

 گواهینامه های یک محصولامکان معرفی استانداردها و   

 امکان دریافت پیشنهادات و نظرات کاربران در رابطه با محصول  

 بخش درباره ما )توضیحات اساسی کار شما ،اهداف ،تجربیات و برنامه های شما(  

 ی )نقشه سایت(های مختلف وب سایت به صورت درخت لیست بخش  

 تصاویر، گالری ویدئویی و گالری موسیقی با دسته بندیهای متفاوتبخش گالری   

 امکان چاپ مطالب توسط کاربران  

 امکان ثبت نام بی نهایت کاربر در سایت  

 امکان خرید و یا سفارش اینترنتی محصوالت و تولیدات  

 اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی  

 برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک جهت سفارش آنالیندارای استانداردهای الزم   

 امکان ارسال نمونه محصوالت برای متقاضیان  

 امکان نظرسنجی از کاربران در سایت  

 امکان درج بنرهای تبلیغاتی در سایت+مدیریت تبلیغات  

 RSS خبرخوان ، آر اس اس  

 کاربران سایتامکان ارسال خبرنامه ایمیلی برای   

 آماده سازی پروفایل کاربری اختصاصی مورد نظر شما برای کاربران سایت  

 امکان معرفی چارت مدیریتی و پرسنلی به همراه شرح وظایف  

 امکان درج نمودار فروش و یا مقایسه کیفیت محصول با سایر محصوالت  

4.900.000 
 ناموت

2.900.000 
 ناموت

 اختصاصی طراحی سایت شرکتیقیمت پکیج های 

 جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان توسط کارشناسان ما از طریق شماره زیر و یا ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید
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