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!کنآنالین دقیقه فروشگاهتو 3کمتر از در 



1 مزایا
درگاه پرداخت

راه اندازی اقساطی 

ناحیه سرویس دهی

روز استفاده رایگان14

قالب های متنوع و اختصاصی

آنیپرداختدرگاهارائه
با،ششمارهثبتبافقط

کارمزدومالیاتازمعاف

درصد از مبلغ 5به ازای هر تراکنش، 
به ( هزار تومان30تا سقف )فروش 
1کارمزد از سقف این )کارمزد عنوان 

هزار تومان در سال 200میلیون و 
.(بیشتر نخواهد شد

مکان وهمزمانتعیین 
ناحیه سرویس  دهی پست
و تعیین هزینه برای هر 
منطقه 

روز استفاده رایگان از14امکان 
تمام امکانات سایت

طراحی اختصاصی قالب های دارای 
.تاپ و موبایلبرای لپ 

برای راحت کاربری تجربه ی 
کاربرانفروشندگان و 



تربباوب از تو همکاری
با یک تیر دو نشون ِبــــزن

رامحصوالتتانمی توانیدتوازوببا
بهخودتاناختصاصیوبسایتبرعالوه

.کنیددرج تربدرخودکارصورت

افزایش نرخ بازدید کاربران
فروش بیشتر
تبلیغ فروشگاه در سراسر کشور



نامبت 

آپلود مدارک موردنیاز

فعال کردن درگاه پرداخت

درج محصول

نمایش در گوگل و ترب

افزایش بازدید و فروش 
محصوالت

ثبت نام
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سئو خودکار صفحات

مدیریت سفارشات

نامحدودو فضای ترافیک 

ویدئو های آموزشی 
برای تمامی بخش ها

مشاهده تاریخچه مالی

امتیاز دهی به محصوالت

و نظراتثبت دیدگاه 

محصول امکان ایجاد
نمایشی 

!با یک کلیکتغییر قالب 

صفات اختصاصی تعریف 
در محصوالت



 فروش محصوالت فیزیکی
(نامحدود)
 (دنامحدو)اضافه کردن دسته بندی
اتصال درگاه مستقیم بانکی
ر تعیین هزینه پست مجزا برای ه

شهر
 کشوری، )تعیین ناحیه فروش

(استانی و شهری
تعریف ویژگی ها و صفات مختلف

برای محصول
صی دسته بندی سه سطحی و اختصا

هر فروشگاه
تغییر قالب در هر زمان

سرویس یکساله شگفت انگیز
یکساله

فروشگاه اینترنتی با امکانات کامل

سه ماهه
سرویس شش  ماهه با امکانات کامل

شش ماهه
 ،درصد از مبلغ 5به ازای هر تراکنش

به ( هزار ناموت30تا سقف )فروش 

عنوان کارمزد وب از تو محاسبه 

. می گردد

 200میلیون و 1کارمزد از سقف این

هزار ناموت در سال بیشتر نخواهد 

.شد

اقتصادی بدون پیش پرداخت

پکیج ویژه

 ،درصد از مبلغ 5به ازای هر تراکنش

به ( هزار ناموت30تا سقف )فروش 

عنوان کارمزد وب از تو محاسبه 

. می گردد

 200میلیون و 1کارمزد از سقف این

هزار ناموت در سال بیشتر نخواهد 

.شد

جزئیات بیشتر

 (دنامحدو)فروش محصوالت فیزیکی
 (نامحدود)اضافه کردن دسته بندی
اتصال درگاه مستقیم بانکی
 تعیین هزینه پست مجزا برای هر

شهر
 انی کشوری، است)تعیین ناحیه فروش

(و شهری
 تعریف ویژگی ها و صفات مختلف

برای محصول
ی دسته بندی سه سطحی و اختصاص

هر فروشگاه
تغییر قالب در هر زمان

 فروش محصوالت فیزیکی
(نامحدود)
 (دنامحدو)اضافه کردن دسته بندی
اتصال درگاه مستقیم بانکی
ر تعیین هزینه پست مجزا برای ه

شهر
 کشوری، )تعیین ناحیه فروش

(استانی و شهری
تعریف ویژگی ها و صفات مختلف

برای محصول
صی دسته بندی سه سطحی و اختصا

هر فروشگاه
تغییر قالب در هر زمان

 (نامحدود)فروش محصوالت فیزیکی
 (نامحدود)اضافه کردن دسته بندی
اتصال درگاه مستقیم بانکی
 تعیین هزینه پست مجزا برای هر

شهر
 تانی کشوری، اس)تعیین ناحیه فروش

(و شهری
 تعریف ویژگی ها و صفات مختلف

برای محصول
ی دسته بندی سه سطحی و اختصاص

هر فروشگاه
تغییر قالب در هر زمان

ژهپکیج وی
اقتصادی بدون پیش پرداخت سه ماهه

فروشگاه اینترنتی با امکانات کامل

شش ماهه
سرویس شش ماهه با امکانات کامل

یکساله
یزسرویس یکساله شگفت انگ
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