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طراحی سایت در اراک ویژه شرکت های اراک به صورت حرفه ای
طراحی سایت در اراک و کشور  ،بهینهسازی سایتهای شرکتی در اراک  ،بهینهسازی
سایتهای فروشگاهی در اراک و سئو سایتهای شرکتی در اراک یکی از تخصصهای اصلی
گروه متخصصین سایتمند در اراک میباشد.
یکی از تخصص های سایتمند طراحی سایت در اراک و مشاوره بازاریابی اینترنتی ویژه
مدیران شرکت های اراک جهت ارائهراهکارهای عملی افزایش فروش و افزایش مشتری می
باشد.
خدمات و تخصص گروه متخصصین سایتمند جهت طراحی سایت در اراک به شرح ذیل میباشد.


طراحی و ساخت سایتهای شرکتی و فروشگاهی بهصورت پویا



بهینهسازی وبسایتهای شرکتی طراحیشده با وردپرس



مشاوره بازاریابی اینترنتی ویژه مدیران شرکتها در اراک و کشور



طراحی سایت اراک شامل سایت های شرکتی  ،فروشگاهی  ،پزشکی و غیره



طراحی و ساخت انواع نرمافزارهای تحت وب



طراحی و ساخت انواع محصوالت آموزشی مربوط به بهینهسازی سایت و بازاریابی اینترنتی
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گروه سایمتند مفتخر است برای بسیاری از شرکت های اراک وب سایت شرکتی به صورت حرفه
ای طراحی نموده است.
جهت طراحی سایتهای شرکتی حرفه ای با ما تماس بگیرید و ادامه مطلب را از این بخش
دنبال نمایید.
گروه متخصصین سایتمند سعی در بهترین شدن را دارد حتی می خواهد از شرکت طراحی وب
سایت مانند نارون هم پیشی بگیرد.
به عنوان نمونه در ادامه شما را با چند نمونه از پروژه های طراحی سایت حرفه ای گروه آشنا
خواهیم نمود.
از تخصص های دیگر گروه سایتمند طراحی انواع سایت های پزشکی حتی قابل استفاده
در دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد.
کاربر گرامی  :ممکن است قبل از هرگونه مشاوره با ما یا ثبت سفارش خرید ممکن است یک
سری سؤاالت تحت عنوان سؤاالت متداول کاربران در ذهن شما ایجادشده باشد.
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که ما در اولین قدم سعی کردیم به تمام سؤاالت مطرحشده از سوی شما کاربران گرامی را
پاسخ دهیم.
-۱چرا شما باید یک سایت اختصاصی داشته باشید؟
در عصر حاضر رسانه  ،تبلیغ و برند سازی دیگر از طریق روشهای سنتی و قدیمی مانند
تلویزیون روزنامه و مجله کارایی الزم را ندارد.
چراکه امروزه هر فرد متخصص میتواند بدون در نظر گرفتن هزینههای اضافی و بدون در نظر
گرفتن جا و مکان برای معرفی کسبوکار خود به دیگران اقدام نماید.
بنابراین برای شروع میتوان کسبوکار خود را با معرفی آن به مشتریان در سراسر جهان را از یک
وبسایت شروع نمود.
که در این راه گروه متخصصین سایتمند همراه شما خواهد بود.
بنابراین جهت طراحی سایت در اراک در کنار شما و همراه شما خواهیم بود.

-۲چگونه میتوان یک وبسایت عالی و بیرقیب داشت؟
جهت میل به این هدف  ،گروه متخصص سایتمند همراه شما خواهند بود.
چراکه وبسایتی که برای شما طراحی و راهاندازی خواهیم نمود در آینده نمونه کار ما خواهد
بود.
بنابراین تمام توان خود را خواهیم نمود یک طراحی سایت خوب در اراک را داشته باشیم.

-۳قیمت سایت طراحیشده حدوداً چه قدر خواهد بود؟


امنیت سایت برای شما چه قدر مهم است؟



گرافیک مورداستفاده در سایت.



واکنش گرا بودن سایت.



استفاده از فضای میزبانی در ایران با خارج از ایران



دات کام یا دات آی آر بودن سایت



وضعیت رتبه و تمایل به رقابت با دیگران



استفاده از درگاههای پرداخت اصلی یا واسط

 WWW.SITEMAND.COMطراحی سایت در اراک
-۴داشتن یک وبسایت اختصاصی به چه میزان در کسبوکار من تأثیر دارد؟
ازآنجاییکه امروزه بیشتر دادوستدهای تجاری در دنیا و حتی ایران بهصورت الکترونیکی صورت
میگیرد.
و با توجه به پیشرفت امکانات اینترنتی حتی در روستاها و مکانهای دور از شهر باعث شد که
بیشتر خریدوفروشها بهصورت تجاری آنالین صورت گیرد.
بنابراین وجود یک وبسایت در هر صنف یا شرکتی از نیازهای اساسی برای کسبوکار در هر
تخصصی به شمار میرود.

-۵در گروه متخصص سایتمند از چه ابزارهایی وتکنولوژهایی جهت طراحی سایت در اراک
استفاده میشود؟
گروه متخصص سایتمند از آخرین فنّاوریهایی در دنیا جهت نصب و راهاندازی و طراحی
وبسایت در اراک و کشور استفاده مینمایند.
استفاده از ابزار html
۳Cssاستفاده از ابزار
استفاده از زبان php, asp.net
استفاده از ابزار mysql
استفاده از نرمافزارهای قدرتمند
-۶آیا چنان چه در حال حاضر سایت داشته باشیم میتوانیم در مورد بهینهسازی و یا ارتقا آن از
سایتمند مشاوره بگیریم؟
بله مطمعنا ازآنجایی باید گذشت زمان فنّاوریهای ساخت و طراحی وبسایتهای شرکتی و
وبسایتهای فروشگاهی در حال پیشرفت هستند .
لذا هرچند سال یکبار بهتبع پیشرفت امکانات نرمافزاری و وب باید وبسایتهای قدیمی
بهخصوص وبسایتهای فروشگاهی و شرکتی بهینهسازی شده و ارتقا یابند.
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-۷آیا بعد از طراحی و ساخت سایت توسط گروه سایتمند آیا امکان تغییرات در سایت وجود خواهد
داشت؟
بله اگر تغییرات جزئی باشد که بهصورت رایگان صورت میگیرد.
و اگر تغییرات زیاد باشد با دریافت هزینه جداگانه تغییرات در سایت صورت خواهد گرفت.

-۸مدتزمان طراحی و ساخت وبسایت چه قدر خواهد بود؟
البته این مطلب را عرض کنم که زمان طراحی و راهاندازی وبسایت به گستردگی کار شما و
تعداد رقبای شما بستگی دارد.
ولی این قول را به شما میدهم که در کمترین زمان ممکن طراحی وبسایت در اراک و حتی
کشور در کمترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
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-۹آیا بعد از طراحی سایت در اراک امکان پشتیبانان در آینده و یا مکانهای دیگری غیر از اراک
وجود دارد یا خیر؟
از هماکنون این قول را به شما میدهم که در هر زمان و هر مکان چنانچه وبسایت طراحی
میشود .
توسط سایتمند به لحاظ فنی دچار مشکل میگردد.در کمترین زمان ممکن آن مشکل را مرتع
سازیم.

-۱۱طراحی وبسایت شرکتی یا توسط سایتمند چه مزیتی به دنبال دارد؟
همانطور که قبال ً هم گفته شد بهترین وبسایت شرکتی ،فروشگاهی و یا هر سایتی که شما
سفارش دارد باشید را به شما تحویل خواهد داد و در تمامی فرمانهای بعد از طراحی و
پیادهسازی در کنار شما خواهد بود.
چراکه شعار سایتمند این است یا بهترین با یا اصال ً نباش.
برای ایجاد یک کسبوکار پررونق یابد جز بهترینها باشد.

-۱۱آیا بعد سایت آیا میتوانیم در جهت بهبود کار وبسایت با شما در ارتباط باشیم؟
بله .قطعاً چراکه موفقیت شما موفقیت ماست .
چرا از قدیم گفتهاند پول،پول میآورد و مشتری مشتری را.

-۱۲چگونه میتوانیم برای طراحی سایت شرکتی در اراک و یا کشور از طریق گروه سایتمند
اقدام نمایم.
شما جهت سفارش طراحی وب سایت در اراک یا کشور و یا هر نقطه دیگر از کشور عزیزمان
ایران میتوانید از طریق فرم تماس یا شماره تلفنهای مندرج در باال و پایین صفحه اصلی با شما
مکاتبه نمایید.
تا در اولین فرصت نسبت به طراحی و ساخت سایت شما اقدام گردد.
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چرا طراحی سایت با وردپرس:
مزایای طراحی وبسایت با ورد پرس به شرح ذیل هست:
-۱انتقال تغییر کاربری وبسایت مثال ً از شرکتی به فروشگاهی
-۲پروفایل و محیط کاربری فارسی
-۳بهینه و سو شده برای موتورهای جستوجو مخصوص گوگل
-۴وجود قالبهای زیبا برای کاربردهای مختلف
-۵سرعت بسیار باال در بارگذاری صفحات سایت

آنچه سایتمند را از دیگران متمایز میکند:
-۱استفاده از آخرین فناوری و فنّاوریهای روز دنیا
-۲امکان نمایش وبسایت طراحیشده با تمامی مرورگرها
-۳امکان نمایش درست صفحات سایت در تمامی دستگاه ها .
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مانند:کامپیوتر ،لب تاب  ،موبایلهای هوشمند  ،لب تاب و غیره
-۴طراحی سفارشی
گروه متخصص سایتمند برخالف خیلی از طراحان سایت که از نمونههای آماده خارجی استفاده
میکنند.
اکثر نمونههای استفادهشده بومی و بهینهشده هست.
بهجز در موارد اندکی به سفارش خود مشتری صورت میگیرد  ،تمامی طراحیها بومی و محلی
هست.
قیمت طراحی وب سایت در اراک:
استانداردهای گروه متخصص سایتمند در تضمین تعرفه طراحی وب سایت در اراک:
-۱منحصربهفرد بودن طراحی وبسایت در اراک و کشور
-۲اعمال آیتمهای سو شده در بهینهسازی طراحی سایت
-۳باال بودن سرعت برگزاری
-۴نمایش صحیح صفحات سایت در تلفن همراه هوشمند و تبلت
-۵نمایش صحیح تمامی مرورگرها
قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی در اراک
قیمت پایه طراحی را اندازی و ساخت سایت فروشگاه اینترنتی با امکاناتی چون سبد خرید
جستوجوی محصول  ،کوپن تخفیف راه اندازی درگاههای بانکی به شرح زیر هست:
قیمت پایه طراحی سایت فروشگاهی۱۹۱۱۰۱۱۱ :تومان
لیست قیمت طراحی سایت در اراک و کشور برآورد هزینه طراحی سایت شرکتی با امکاناتی
چون معرفی محصوالت معرفی شرکت آلبوم تصاویر صفحه درباره ما تماس با ما فرم و ثبت
سفارش خرید
به صورت زیر می باشد.
قیمت پایه طراحی سایت شرکتی در اراک و در
کشور

۱۶۱۱۰۱۱۱تومان
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تعرفه طراحی سایت وردپرس
ویژگی های طراحی سایت ارزان وردپرس بهصورت زیر هست:
-۱ایجاد پست الکترونیک نامحدود
-۲پشتیبانی یکساله
-۳نصب راهاندازی رایگان
-۴ورود اطالعاتپایه بهصورت رایگان
-۵صفحه کنترل پنل فارسی
-۶ساخت سایت بهصورت کامال ً واکنش گرا
-۷ساخت ایجاد نوشته و دسته بهصورت نامحدود
-۸امکان پخش صوت و ویدیو
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-۹امکان عضویت در سایت
-۱۱دسترسی به شبکههای اجتماعی
-۱۱اسالیدشو

در انتهای این بخش به  ۱۱مورد از راهکارهای عملی افزایش فروش و افزایش مشتری میپردازیم
-۱کسبوکار آنالین و غیرحضوری هنگام بازدید از مشتری از یک سایت ایمیل او را بگیرید و در
مرحله بعد از طریق ایمیل محصول خود را به او بفروشید.
-۲جهت کسب اعتماد خدمات رایگان به مشتری ارائه دهید.
-۳در همان مراحل اول به مشتری قیمت بدهید و در این کار تعلل نکنید.
-۴درصورتیکه مشتری پس از بازدید از سایت خرید نکرد او را رها نکنید و ارتباط طوالنی از طریق
ایمیل با او داشته باشید.
-۵هنگام ورود مشتری به محل کسب یا سایت از او سؤاالتی بکنید چراکه یکی از راههای متقاعد
کردن مشتری سؤال پرسیدن از او میباشد
-۶برای محصوالت یا خدمات یکسان خود دو نوع قیمت ارائه دهید.
-۷برای خرید مشتری به وی کمی مهلت دهید.
-۸برای کاهش ریسک خرید  ،خدمات رایگان مانند زمان آزمایشی خرید محصول به مشتری دهید.
-۹برای فروش محصوالت خود اعتمادسازی نمایید.
-۱۱دردادن اطالعات و خدمات رایگان مانند بروشور  ،کتابچه راهنما به مشتری هرگز کوتاهی
نکنید.
در پایان گروه متخصصین سایتمند افتخار دارد بهصورت  ۲۴ساعته و از طریق سیستم و سامانه
ارتباط با مشتریان  ،پشتیبانی کامل از سایت و وبسایت طراحی سایت در اراک را انجام دهد.
جهت ثبت سفارش خرید یا عقد قرار داد می توانید با کارشناسان ما در گروه متخصصین
سایتمند تماس بگیرید

