 10تا از بهترین شرکت های طراحی اپلیکیشن فروشگاهی ایران به همراه قیمت روز
امروزه با پیشرفت تکنولوژی ،استفاده از تلفن همراه و انجام کارهای روزانه از جمله خرید و فروش از
طریق اپلیکیشن های موبایل می باشد .فرقی ندارد در خانه محصوالتی را می فروشید و یا فروشگاه و
مغازه دارید ،در هر صورت طراحی اپلیکیشن فروشگاهی می تواند فروش شما را چند برابر کند .با
طراحی اپلیکیشن فروشگاهی می توانید هر لحظه با مشتریان خود در ارتباط باشید؛ مشتریان خود را با
ارسال نوتیفیکشن از محصوالت جدید و تخفیفات خود باخبر کنید و بدون واسطه محصوالت خود را به
نمایش گذاشته و بفروشید و بدلیل سهولت استفاده از آن برای کاربران و مشتریان ،فروش خود را و در
راستای آن درآمد خود را افزایش دهید .اما حتما باید بهترین شرکت های طراحی و ساخت اپلیکیشن
فروشگاهی را بهتر بشناسید تا اگر قرار است برای کسب و کار خود اپ موبایلی طراحی کنید ،مطمئن تر
قدم بردارید.

شاپ بساز؛ بهترین شرکت طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
فروشگاهساز حرفهای شاپ بساز ،با ساخت انواع اپلیکیشن فروشگاهی به گسترش فروشگاه اینترنتی شما
کمک میکند .تیم حرفهای شاپ بساز با تجربه چندین ساله در زمینه طراحی اپلیکیشن اندروید فروشگاهی،
طراحی اپلیکیشن فروشگاهی  ،iosطراحی اپلیکیشن فروشگاهی مشابه دیجی کاال و طراحی اپلیکیشن
فروشگاهی اختصاصی همراه شماست تا بتوانید کسبوکار خود را عالوه بر گوگل بر روی تلفنهای همراه
نیز گسترش دهید و شاهد رشد روزافزون کسبوکار خود باشید .و میتواند اولین گزینه شما برای انتخاب
یک تیم متخصص ساخت اپلیکیشن فروشگاهی باشد .همچنین با استفاده از اپساز شاپبساز میتوانید بدون
نیاز به کدنویسی و مهارت برنامه نویسی کسبوکار خود را گسترش دهید.
برخی از امکانات اپلیکیشن فروشگاهی شاپ بساز













دسته بندی بی نهایت
امکان اضافه کردن تعداد زیادی محصول
اعمال کد تخفیف
قیمت گذاری
امکان افزودن بنرهای تبلیغاتی
جستوجوی پیشرفته برای محصوالت
اشتراک گذاری محصول
مشخصات فنی محصول
امکان ثبت نظر توسط کاربر
ساخت سبد خرید توسط کاربر
درگاه پرداخت آنالین
نمایش تاریخچه سفارشات

قیمت ساخت اپلیکیشن موبایل شاپ بساز :شروع از  12میلیون تومان

تابان شهر
تابان شهربا بیش از  13سال فعالیت در حوزه طراحی و توسعه وب سایت و اپلیکیشن ،دیجیتال مارکتینگ
و سئو ،تجربه های ارزشمندی از چالش های کسب و کارهای گوناگون دارد .تابان شهر در ابتدای روند
طراحی اپلیکیشن فروشگاهی ،نیازهای فروشگاه شما را تحلیل می کند و سپس با توجه به نوع مخاطبان و
نیازهای کسب و کارتان طراحی اپلیکیشن فروشگاهی آنالین توسط طراحان  UIو  UXطراحی خواهد شد.
پس از مشخص شدن استراتژی طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن فروشگاهی ،تیم برنامه نویسان تابان شهر
توسعه اپلیکیشن را پیاده سازی خواهند کرد.
قیمت ساخت اپلیکیشن موبایل تابان شهر :شروع از  10میلیون تومان

کیان تجارت؛ شرکت برتر طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
تیم کیان تجارت در زمینه طراحی اپلیکیشن موبایل ،طراحی سایت ،بهینه سازی سایت و  ...فعالیت می
کند که با توجه به سابقه درخشانی که در این حوزه دارد توانسته است در اولویت انتخاب بسیاری از
کاربران و مخاطبان واقع شود .کارشناسان حرفه ای وب سایت و اپلیکیشن موبایل کیان تجارت با در
اختیار داشتن تجربه کاری کافی در زمینه طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن موبایل بهترین امکانات و
خدمات را برای مشتریان و خریداران در نظر گرفته اند .تیم کیان تجارت با طراحی وایرفریم و تجزیه و
تحلیل مدت زمان و هزینه را بررسی و خدمت کارفرما ارسال می کند.

شرکت ایراکد؛ بهترین شرکت طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
شرکت ایراکد یکی از بهترین شرکت ها برای طراحی اپلیکیشن فروشگاهی می باشد ،که طی سالها فعالیت
حرفه ای در این زمینه و زمینه های مرتبط ،متبحرترین و متخصص ترین ها در حوزه ی طراحی اپلیکیشن
و طراحی سایت را درقالب یک تیم منسجم در کنار هم قرار داده تا بهترین خروجی ممکن حاصل شود.
سفارش طراحی اپلیکیشن شما از اولین گام یعنی مشاوره تا آخرین گام یعنی راه اندازی ،بدست بهترین افراد
سپرده خواهد شد .ایراکد با دانش خاص در زمینه ی برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل و  iosبه طراحی
اپلیکیشن های اختصاصی و چندفروشگاهی می پردازد.
کاربران بعد از سفارش اپلیکیشن و تحلیل رقبا می توانند به صورت خیلی تخصصی کار را به تیم حرفه
ای ایراکد بسپارند  .طراحی اپلیکیشن های اختصاصی به همراه اپ های چند فروشندگی از تخصص های
ایراکد در این زمینه می باشد .شرکت ایراکد برای طراحی اپلیکیشن های فروشگاهی بر روی پلتفرم های
مختلف از ابزارهای مربوط بهره می برد .همچنین با طراحی منعطف و کاربر پسند و مطابق با استاندارد
های جهانی با جدیدترین طراحی های دنیا همراه با کدنویسی اصولی و بهینه ،امکان پشتیبانی و توسعه نرم
افزار را متناسب با توسعه کسب و کارشما فراهم می آورد.
امکانات طراحی اپلیکیشن فروشگاهی ایراکد
 بینهایت محصول همراه با اسالیدر تصاویر










بی نهایت دسته بندی برای محصوالت
ثبت نام و ورود کاربران
فرم نظر سنجی از مشتریان
سبد خرید و درگاه پرداخت آنالین
کاتالوگ آنالین برای مشتریان
امکان جستجو در فروشگاه
نمایش ویدیو و تیز تبلیغاتی از کانال آپارات
سیستم  push notificationاختصاصی

هزینه طراحی اپلیکیشن فروشگاهی ایراکد بر اساس نیاز های شما برای اپلیکیشن تایین میشود و
درصورت کارهای اضافی که بر روی اپلیکیشن پیاده میشود هزینه جدایی از هزینه اپلیکیشن در نظر
گرفته میشود.

لیموبیت
لیموبیت به عنوان یکی از معتبرترین شرکت طراحی اپلیکیشن فروشگاه اینترنتی راه کارهای جامعی برای
مشترکین خود در نظر دارد .اپلیکیشن فروشگاهی لیموبیت برای نسخه خریدار طراحی و توسعه داده شده
و تمام قابلیت هایی که مشتری در وب سایت دارد ،در اپلیکیشن نیز در اختیار دارد .با طراحی اپلیکیشن
فروشگاهی شما توسط لیموبیت به دید کاملی از رفتار مشتریان خود برسید و رفتار و عالیق آنها را بهتر
بشناسید.
قیمت ساخت اپلیکیشن موبایل لیموبیت :شروع از  18میلیون تومان

پیشگامان؛ شرکت برتر طراحی اپلیکیشن فروشگاهی
شرکت پیشگامان با  10سال سابقه در حوزه طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری اقدام به
طراحی اپلیکیشن فروشگاهی اندروید و  IOSبا آخرین متدهای برنامه نویسی و قیمتی کامال مناسب در
کمترین زمان تحویل نموده است  .اپلیکیشن های طراحی شده  ,قابلیت اتصال به درگاه بانکی را داشته و
می توان آنها را در انواع موبایل استورهای داخلی و خارجی بارگزاری نمود .شرکت پیشگامان دارای
بیش از  500مشتری در زمینه طراحی اپلیکیشن موبایل  ،طراحی سایت  ،طراحی فروشگاه اینترنتی و
طراحی نرم افزارهای سفارشی می باشد  .شرکت پیشگامان آماده ارائه راه حل های بازاریابی دیجیتال
خالقانه و کارآمد برای کسب و کار آنالین شما می باشد.

آرسا اپ
شرکت نرم افزاری آرسا اپ در سال  1396با هدف آنالین سازی کسب و کارها و کمک به توسعه کسب و
کارها در فضای مجازی ایجاد شد .شرکت نرم افزاری آرسا اپ با فعالیت در همه زمینه های توسعه کسب
و کار آنالین و حوزه های مختلفی همچون طراحی سایت ،سئو و بهینه سازی سایت ،طراحی اپلیکیشن

فروشگاهی ،طراحی نرم افزار های تحت وب و همچنین ایجاد ارتباط موثر بین تیم های مختلف با کاربران
خود توانسته است در مدت زمان اندکی در عرصه های گوناگون دیجیتالی کشور وارد شده و مطرح شود.

شرکت سه سوت وب
شرکت طراحی اپلیکیشن سه سوت وب با سال ها تجربه در زمینه ی طراحی سایت ،سئو و بهینه سازی
سایت جزء بهترین های طراح سایت و اپلیکیشن فروشگاهی می باشد .سه سوت و با متخصصان و برنامه
نویسان حرفه ای در طراحی اپلیکیشن اندروید و  iosسرامد است .برای سفارش طراحی اپلیکیشن
فروشگاهی موبایل در تهران و کرج و سراسر دنیا می توانید با مشاوران سه سوت وب تماس گرفته یا با
مشاهده ی وب سایت از تعرفه ها ی و طراحی سایت و اپلیکیشن آگاهی یابید.

رهام وب
ازدیگر شرکت های برتر در زمینه ی طراحی و ساخت اپلیکیشن فروشگاهی موبایل رهام وب میباشد .که
با دیدن نمونه کارهای این شرکت میتوانید به کیفیت کارهایشان پی برده و به آنها اعتماد کنید .این شرکت
در زمینه ی اپلیکیشن موبایل با سابقه تر و با تجربه تر از طراحی سایت و سئو میباشد .به همین دلیل اعتماد
به این شرکت ها راحت تر انجام میشود .برای سنجش قیمت پروژه اپلیکیشن رهام وب تنها راه ارائه لیست
کامل از امکانات درخواستی و روندهای پروژه است.

شرکت نوپرداز
شرکت نوپرداز هم یکی از بهترین شرکت ها در زمینه ی طراحی اپلیکیشن فروشگاهی می باشد .این
شرکت در این مسیر با پشتیبانی مناسب و حرفه ای کسب و کارهای زیادی را به ثمر نشانده است .در
تمامی پروژه های پیاده سازی شده توسط شرکت نوپرداز از قالب های اختصاصی استفاده شده است و
زبان برنامه نویسی  phpمی باشد .از نظر سرعت انجام پروژه هم حداکثر بعد از  24ساعت از عقد
قرارداد تیم طراحی و توسعه شرکت برای آغاز پروژه اقدامات الزم را به عمل می آورد.
قیمت ساخت اپلیکیشن موبایل نوپرداز  :شروع از  20میلیون تومان

کالم پایانی
از آنجایی که خرید اینترنتی و به صورت آنالین بین مردم خیلی رواج پیدا کرده است ،طراحی اپلیکیشن
فروشگاهی این روزها یک ضرورت برای همه ی کسب و کارها است .خرید آنالین جذابیت ها و امکانات
ویژه ای دارد که به راحتی قابل چشم پوشی نیست .این امکانات شامل صرفه جویی در زمان ،صرفه جویی
در هزینه های رفت و آمد ،امکان مقایسه ی قیمت چندین فروشگاه ،استفاده از تخفیفات ویژه ،فروش در هر
ساعت از شبانه روز و در هر روز هفته و … می شود .با طراحی اپلیکیشن فروشگاهی باعث راحتی کار
مشتریان خود می شوید و آنها هم دیگر مجبور نیستند برای رسیدن به فرشگاه شما مسیری را طی کنند و یا
زمانی را صرف کنند .تنها با باز کردن اپلیکیشن شما ،خرید خود را انجام می دهند.

