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 ( ناموت 005،111)  رایت کپی نسخه - شاپ کانی فروشگاهی قالب

 
در نسخه استاندارد قالب فروشگاهی وردپرس کانی شاپ هیچ گونه لینکی به وب سایت سازنده آن 

 قرار داده نشده است .  آپ تمیعنی 

 نسخه کپی رایت قالب فروشگاهی کانی شاپ هیچ گونه محدودیتی نسبت به نسخه استاندارد ندارد .

ین نسخه از قالب فروشگاهی کانی شاپ با نسخه استاندارد ، این است که در پایین وب تنها فرق ا
 وجود دارد . آپ تمسایت شما یک نوشته و لینک به سایت 

******************************************************* 

 

 ( ناموت 900،111 ) شاپ کانی فروشگاهی قالب

 
 سازگاری کامل با افزونه فروشگاهی ووکامرس

 کنش گرا (کامالً ریسپانسیو ) وا 

 قابلیت دریافت اصالحیه های قالب از منوی قالب

 ( برای ایجاد مارکت های کاربرمحور Dokanسازگاری کامل با افزونه چندفروشندگی دکان ) 

 سطحی ) افزودنی ( 9دارای مگامنوی 

 دارای مگامنوی قدرتمند داخلی



 

 

 دارای مگامنوی قدرتمند و زیبای کناری

 نوی کناریقابلیت جابجایی مکان مگام

 امکان بروزرسانی قالب با یک کلیک

 دارای جستجوی پیشرفته

 دارای تاریخ شمسی در بخش مدیریت و کاربری

 (Popupدارای فرم ورود بازشونده )

 دارای هدر کالسیک ) جهت فروشگاه های شرکتی (

 ن ، زرینپشتیبانی کامل از درگاه های پرداخت ایرانی )بانک های ملت، ملی ، پارسیان ، پی الی
 … (پال ،پارس پال، جهان پی، راشا پی ،پردانو، درگاه بانک، فراگیت و 

 سازگاری با سیستم های پستی ایران

 سازگاری کامل با افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوزر

 layerd Sliderسازگاری کامل با افزونه 

 امکان اضافه کردن برچسب های دلخواه روی محصوالت به صورت گرافیکی

 ان ایجاد بی نهایت صفحه دلخواه با چیدمان دلخواهامک

امکان تعیین شماره سفارش محصوالت به صورت ترتیبی یا تصادفی یا کامالً سفارشی 
kani123   و… 

 امکان خروجی گرفتن از سفارشات مشتریان فروشگاه

 امکان خروجی گرفتن لیست ایمیل مشتریان فروشگاه

ه در وضعیت های مختلف خرید مشتری ) در حال انجام ، امکان ارسال پیامک به مدیر فروشگا
 …در انتظار ، تکمیل شده و 

امکان ارسال پیامک به مشتریان فروشگاه در وضعیت های مختلف خرید مشتری  ) در حال 
 … (انجام ، در انتظار ، تکمیل شده و 

 امکان چاپ آدرس مشتریان فروشگاه برای ارسال مرسوالت پستی

 زیبا، حرفه ایی و کاربر پسند دارای اسالیدر

 امکان تعریف بخش سرویس ها در صفحه اصلی

 امکان تعریف بخش سرویس ها در صفحه محصول



 

 

 دارای اسالیدر قدرتمند و زیبای پیشنهاد شگفت انگیز ) تخفیف های سایت (

 دارای جعبه چرخشی جدیدترین محصوالت

 دارای جعبه چرخشی پرفروش ترین محصوالت

 چرخشی پربازدیدترین محصوالتدارای جعبه 

 سطری 5دارای فوتر زیبا و حرفه ایی 

 صورت شبکه ایی و لیستی ۲نمایش دسته بندی های محصوالت به 

 دارای ابزارک حرفه ایی برندها

 دارای ابزارک آخرین نوشته ای بالگ بصورت حرفه ایی

 دارای ابزارک لینک به ویدیو

 دارای ابزارک لینک ساده

 با و حرفه ایی به تمامی ابزارک هااستایل دهی زی

 امکان درج تبلیغات به تعداد نامحدود

 دارای بخش اخبار یا بالگ فروشگاه به صورت حرفه ای

برای ایجاد محصوالت  Woocommerce Simple Autionsسازگاری کامل با افزونه مزایده 
 مزایده ای

 ی اصلی فروشگاه( برای منو Sticky menuدارای منوی ثابت یا استیکی منو ) 

 WP Support Plus Responsive Ticket Systemسازگاری کامل با افزونه 

 سازگاری کامل با افزونه پیگیری سفارش های پستی

 YITH WooCommerce Order Trackingسازگاری کامل با افزونه پیگیری سفارشات 

 اضافه شدن قابلیت تغییر کلمات و رشته های قالب در پنل تنظیمات

 بلیت جابجایی نوار کناری در فروشگاهقا

 قابلیت جابجایی نوار کناری در بخش بالگ

 بهتر UXقابلیت مخفی کردن نوار کناری در دستگاه های تبلت برای 

 بهتر UXقابلیت مخفی کردن نوار کناری در دستگاه های موبایل برای 

 دارای اسالیدر فول واید زیبا به صورت توکار



 

 

 حرفه ای ترین افزونه فرم های پاپ آپ وردپرس  Layered Popupsونه سازگاری کامل با افز

 WooCommerce Products FAQsسازگاری کامل با افزونه سئواالت متداول ووکامرس 

 امکان اتصال به سرویس پیامک جهت ارسال به خریدار و فروشنده

 امکان نقد و بررسی کاربران و کارشناسان

 Excelورودی و خروجی  

 سیستم امتیاز دهی و کامنت گذاریدارای 

 ایجاد مشخصات فنی به محصول مشابه سایت های مطرح فروشگاهی

 گالری عکس چند رسانه ای برای هر کاال

 مدیریت منوی سایت با قابلیت ایجاد نامحدود منو و زیر منو

 مشاهده لیست مشتریان و اطالعات آنها

 مدیریت خریدها و مشاهده آرشیو خرید ها

 (User Friendlyبری کاربر پسند )بخش کار

 ماژول تبلیغات عکس ، نامحدود تبلیغ

 ماژول اخبار سایت ،عکس ، متن ، فایل ونا محدود خبر

 قابلیت پرداخت آنالین با شبکه شتاب بانکی کشور

 ایجاد فروش فوق العاده با ذکر قیمت قبلی کاال

 نمایش کاالی پیشنهادی و مرتبط با هر کاال

 تعداد موجودی و کنترل انبارفروش بر اساس 

 جهت ساخت عکس در اندازه کوچک و ذخیره روی سرور Auto Thumbnailقابلیت 

 تعداد نامحدود محصول

 تعداد نامحدود زیر شاخه و زیر دسته

 قابلیت فعال یا غیر فعال کردن محصوالت

 سبد خرید و پروسه ی حرفه ای سفارش

 بق خرید هر مشتریسیستم ثبت نام و حساب کاربری با ثبت سوا

 قابلیت قرار دادن خودکار آرم شما روی تصاویر محصوالت )واتر مارک(



 

 

 تعداد نا محدود دسته بندی اصلی متناسب بافعالیت های مختلف

 ساخت خودکار تصویر هر محصول در دو اندازه کوچک و بزرگ

 مدیریت خریدها معلق و مشاهده آرشیو خریدها

 فروشگاه )نامحدود صفحه(قابلیت ایجاد صفحات خارج از 

 …(مدیریت و ایجاد نا محدود صفحه استاتیک )عکس ، متن ، فایل و

 امکان اشتراک گذاری مطالب در شبکه های جامعه مجازی

 امکان ورودی / خروجی محصوالت فروشگاه با فرمت های مختلف

 قابلیت درج اسالیدرپرفروش ترین محصوالت فروشگاه در مکان دلخواه از هر صفحه

 قابلیت درج اسالیدرجدیدترین محصوالت فروشگاه در مکان دلخواه از هر صفحه

 قابلیت درج اسالیدر محصوالت حراجی فروشگاه در مکان دلخواه از هر صفحه

 قابلیت درج اسالیدر محصوالت رایگان فروشگاه در مکان دلخواه از هر صفحه

 واه از هر صفحهقابلیت درج اسالیدر محصوالت ویژه فروشگاه در مکان دلخ

 قابلیت درج اسالیدر محصوالت دلخواه فروشگاه در مکان دلخواه از هر صفحه

 پوسته متفاوت و زیبا ۴امکان انتخاب ظاهر اسالیدر محصوالت از بین 

 امکان ایجاد قالب کامالً سفارشی برای اسالیدر محصوالت

+ نزولی یا صعودی بودن   امکان مرتب سازی محصوالت اسالیدر بر اساس نام ، قیمت و تاریخ
 آنها

 امکان ایجاد بی نهایت اسالیدر محصول در بخش ابزارک های فروشگاه

 امکان شبکه بندی هر صفحه به سطرها و ستون های دلخواه برای چیدمان دلخواه هر صفحه

 امکان درج انواع فرم های دلخواه در مکان های مختلف صفحه

 ی دلخواه به تعداد نامحدود در صفحات فروشگاهامکان درج انواع آیکن با انیمیشن ها

 امکان درج شبکه های اجتماعی متنوع در مکان های دلخواه صفحه بدون محدودیت

 امکان ایجاد گالری تصاویر به همراه چند نوع اسالیدر مختلف

 امکان درج انواه باکس پیغام در مکان های دلخواه

 بشاریامکان ایجاد انواع تب های افقی ، عمودی و آ



 

 

 امکان درج نقشه های گوگل در مکان های دلخواه

 امکان درج ویدیوهای دلخواه در صفحات فروشگاه

 قابلیت درج انواع نوار پیشرفت در صفحات دلخواه

 امکان درج انواع چارت های ستونی ، دایره ای ، دایره ای تو خالی ، دایره ای توُپر

 امکان نمایش سبد خرید در صفحات دلخواه

 ن نمایش بخش تسویه حساب در صفحات دلخواه و مکان های دلخواهامکا

 امکان درج بخش پیگیری سفارشات در مکان دلخواه در صفحات فروشگاه

 امکان درج بخش اکانت کاربران در صفحات دلخواه فروشگاه

امکان نمایش دسته بندی محصوالت ، محصوالت یک دسته بندی ، محصوالت تکی ، 
در مکان دلخواه … محبوب ترین محصوالت  ، محصوالت حراجی و محصوالت پرفروش ، 

 صفحات فروشگاه

 امکان درج یکسری از ابزارک های وردپرس در مکان های دلخواه صفحات فروشگاه

 امکان فعال / غیرفعال کردن مگامنوی اصلی

 crayon-syntax-highlighterسازگاری کامل با افزونه 

 خش فوتر به صورت کلی در برگه هاقابلیت فعال یا غیرفعال کردن ب

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فوتر اول در برگه ها

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فوتر دوم در برگه ها

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فوتر سوم در برگه ها

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فوتر چهارم در برگه ها

 ر پنجم در برگه هاقابلیت فعال یا غیرفعال کردن فوت

در بخش … قابلیت درج انواع کدهای دلخواه مانند کدهای گوگل ، فیسبوک ، چت آنالین و 
 های مرتبط قالب

قابلیت درج امضاء ، تصویر لوگو یا آدرس فروشگاه روی تصاویر برای جلوگیری از سوءاستفاده 
 های احتمالی

 هدر صفحه اصلی فروشگا” خرید“قابلیت تغییر متن دکمه 

 در صفحات دسته بندی محصول” خرید“قابلیت تغییر متن دکمه 



 

 

 قابلیت تغییر متن دلخواه ، برای محصوالت تخفیف زده شده

 امکان مقایسه محصوالت در صفحه فروشگاه

 امکان مقایسه محصوالت در صفحه دسته بندی محصوالت

 امکان مقایسه محصوالت در صفحه باکس های چرخشی صفحه اصلی

 (Visual Composerامل سیستم مقایسه با صفحه ساز ویژوال کامپوزر )سازگاری ک

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن سیستم مقایسه در تمام قسمت های فروشگاه

 امکان افزودن محصوالت به لیست عالقه مندی در صفحه فروشگاه

 امکان افزودن محصوالت به لیست عالقه مندی در صفحه دسته بندی محصوالت

 افزودن محصوالت به لیست عالقه مندی در باکس های چرخشی صفحه اصلیامکان 

 Visualسازگاری کامل سیستم لیست عالقه مندی ها با صفحه ساز ویژوال کامپوزر )
Composer) 

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن سیستم لیست عالقه مندی در تمام قسمت های فروشگاه

 ان به صورت زیبا در یک صفحه دلخواهامکان نمایش محصوالت مورد عالقه کاربر

 اضافه شدن پیش نمایش سریع محصوالت در صفحه فروشگاه

 اضافه شدن پیش نمایش سریع محصوالت در صفحه  دسته بندی محصوالت

 اضافه شدن پیش نمایش سریع محصوالت در باکس های چرخشی صفحه اصلی

 Visualاز ویژوال کامپوزر ) سازگاری کامل سیستم پیشنمایش محصوالت با افزونه صفحه س
Composer ) 

 قابلیت ایجاد بی نهایت باکس چرخشی در صفحه اصلی

 قابلیت ایجاد بی نهایت باکس تبلیغاتی در صفحه اصلی

 امکان ایجاد باکس چرخشی برای آخرین محصوالت در صفحه اصلی

 امکان تعیین تعداد محصوالت اخیر در باکس چرخشی صفحه اصلی

 اکس چرخشی برای محصوالت پرفروش در صفحه اصلیامکان ایجاد ب

 امکان تعیین تعداد محصوالت پرفروش در باکس چرخشی صفحه اصلی

 امکان ایجاد باکس چرخشی برای محبوب ترین محصوالت در صفحه اصلی



 

 

 امکان تعیین تعداد محصوالت محبوب در باکس چرخشی صفحه اصلی

 دلخواه از محصوالت در صفحه اصلی امکان ایجاد باکس چرخشی برای یک دسته بندی

 امکان تعیین تعداد محصوالت دسته بندی دلخواه در باکس چرخشی صفحه اصلی

 امکان ایجاد باکس چرخشی برای محصوالت انتخابی در صفحه اصلی

 امکان ایجاد باکس چرخشی برای محصوالت تخفیف زده شده در صفحه اصلی

 ده در باکس چرخشی صفحه اصلیامکان تعیین تعداد محصوالت تخفیف زده ش

امکان انتخاب تعداد محصوالت در سایز های مختلف در باکس های چرخشی صفحه اصلی ) 
 ماژول باکس های چرخشی(

امکان انتخاب چرخش خودکار یا ثابت بودن باکس های چرخشی صفحه اصلی) ماژول باکس 
 های چرخشی(

ی) ماژول باکس های امکان انتخاب سرعت چرخش باکس های چرخشی صفحه اصل
 چرخشی(

امکان انتخاب کنترل توقف یا عدم توقف باکس های چرخشی صفحه اصلی هنگام هاور 
 ماوس) ماژول باکس های چرخشی(

امکان فعال یا غیرفعال کردن دکمه های پیمایش تکی محصوالت در باکس های چرخشی 
 صفحه اصلی ) ماژول باکس های چرخشی(

دن دکمه بعدی و قبلی در باکس های چرخشی صفحه اصلی ) ماژول امکان فعال یا غیرفعال کر
 باکس های چرخشی(

قابلیت فعال یا غیرفعال کردن انیمیشن هنگام حرکت محصوالت در باکس های چرخشی 
 صفحه اصلی) ماژول باکس های چرخشی(

افکت مختلف برای انیمیشن باکس های چرخشی صفحه اصلی ) ماژول  ۵5امکان انتخاب 
 های چرخشی(باکس 

امکان نمایش آیکن های محصوالت در پایین یا روی محصوالت در باکس های چرخشی 
 صفحه اصلی) ماژول باکس های چرخشی(

امکان غیرفعال کردن وسط چین بودن محصول در باکس های چرخشی صفحه اصلی ) ماژول 
 باکس های چرخشی(

 قابلیت تغییر چیدمان بخش باالیی صفحه اصلی



 

 

 ر چیدمان بخش باالیی میانی صفحه اصلیقابلیت تغیی

 اضافه شدن بخش ابزارک به صورت مجزا برای بخش فروشگاه

 قابلیت انتخاب نمایش اعداد فروشگاه به صورت فارسی یا انگلیسی

 امکان انتخاب رنگ میله اسکرول فروشگاه

 امکان انتخاب رنگ میله اسکرول فروشگاه در هنگام هاور ماوس

 پس زمینه اسکرول فروشگاه امکان انتخاب رنگ

 امکان انتخاب حالت ظاهری اسکرول فروشگاه

 قابلیت تعیین رنگ هاور لینک ها

 امکان فعال یا غیرفعال کردن برچسب محصوالت در پنجره پیش نمایش سریع

 امکان فعال یا غیرفعال کردن دسته بندی محصوالت در پنجره پیش نمایش سریع

 مه دکمه ها در زیر محصوالت ) در کل فروشگاه (امکان فعال یا غیرفعال کردن ه

 امکان فعال یا غیرفعال کردن دکمه افزودن به لیست عالقه مندی ها در زیر محصوالت

 امکان فعال یا غیرفعال کردن دکمه مقایسه در زیر محصوالت

 امکان فعال یا غیرفعال کردن دکمه افزودن به سبد خرید در زیر محصوالت

 رفعال کردن دکمه پیش نمایش سریع در زیر محصوالتامکان فعال یا غی

 امکان نمایش مقدار تخفیف به صورت درصد به جای متن حراج

 “سبد خرید ” قابلیت خالی کردن سبد خرید در صفحه 

 در صفحه سبد خرید” خالی کردن سبد خرید ” امکان فعال یا غیرفعال کردن دکمه 

 لینک دار (دارای ابزارک تبلیغ تکی ) ابزارک تصویر 

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن انیمیشن به صورت کلی برای برخی آیکن های فروشگاه

 قابلیت تعیین عرض فروشگاه ) حالت پیش فرض ، حالت تمام عرض و حالت سفارشی (

 قابلیت تعیین رنگ پس زمینه برای دکمه حراج فروشگاه

 قابلیت نمایش درصد تخفیف هر محصول به جای متن حراج

 قابلیت نمایش مقدار عددی تخفیف و متن تخفیف به صورت همزمان



 

 

پایین سایت به تعداد  –امکان نمایش تبلیغات یا محتوای دلخواه در گوشه سمت راست 
 دلخواه ) ماژول تبلیغات گوشه ای (

باال سایت به تعداد دلخواه )  –امکان نمایش تبلیغات یا محتوای دلخواه در گوشه سمت راست 
 تبلیغات گوشه ای (ماژول 

پایین سایت به تعداد دلخواه  –امکان نمایش تبلیغات یا محتوای دلخواه در گوشه سمت چپ 
 ) ماژول تبلیغات گوشه ای (

باال سایت به تعداد دلخواه)  –امکان نمایش تبلیغات یا محتوای دلخواه در گوشه سمت چپ 
 ماژول تبلیغات گوشه ای (

تبلیغات گوشه های سایت به صورت کلی ) ماژول تبلیغات گوشه  امکان فعال یا غیرفعال کردن
 ای (

باال سایت ) ماژول تبلیغات  –امکان فعال یا غیرفعال کردن تبلیغات گوشه ای سمت راست 
 گوشه ای (

پایین سایت ) ماژول تبلیغات  –امکان فعال یا غیرفعال کردن تبلیغات گوشه ای سمت راست 
 گوشه ای (

باال سایت ) ماژول تبلیغات گوشه  -غیرفعال کردن تبلیغات گوشه ای سمت چپامکان فعال یا 
 ای (

پایین سایت ) ماژول تبلیغات  -امکان فعال یا غیرفعال کردن تبلیغات گوشه ای سمت چپ
 گوشه ای (

 قابلیت غیرفعال کردن تبلیغات گوشه ای در دستگاه های تبلت ) ماژول تبلیغات گوشه ای (

 کردن تبلیغات گوشه ای در دستگاه های موبایل ) ماژول تبلیغات گوشه ای ( قابلیت غیرفعال

 امکان تعیین متن دلخواه برای محصوالت بدون قیمت

 … (در بخش هدر ) مانند گوگل آنالیزر و  htmlامکان درج کد های جاوااسکریپت و تگ های  

 … (انند گوگل آنالیزر و در بخش فوتر ) م htmlامکان درج کد های جاوااسکریپت و تگ های  

 قابلیت تعیین منوی دلخواه برای هر برگه به صورت جداگانه

 پشتیبانی کامل از ابزارک صوت وردپرس

 پشتیبانی کامل از ابزارک تصویر وردپرس

 پشتیبانی کامل از ابزارک ویدیو وردپرس



 

 

 رژوال کامپوزسازگاری کامل اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز با افزونه صفحه ساز قدرتمند وی

 سازگاری کامل اسالیدر تمام عرض با افزونه صفحه ساز قدرتمند ویژوال کامپوزر

 سازگاری کامل اسالیدر اصلی با افزونه صفحه ساز قدرتمند ویژوال کامپوزر

 سازگاری کامل تبلیغات باال با افزونه صفحه ساز قدرتمند ویژوال کامپوزر

 ه صفحه ساز قدرتمند ویژوال کامپوزرسازگاری کامل تبلیغات پایین با افزون

 سازگاری کامل بخش سرویس های صفحه اصلی با افزونه صفحه ساز قدرتمند ویژوال کامپوزر

 قابلیت نمایش ستون کناری جهت نمایش ابزارک ها به برگه های فروشگاه

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن ستون کناری در برگه ها

 ها در سمت راست یا چپقابلیت نمایش ستون کناری برگه 

 امکان تعیین رنگ پس زمینه برای محصوالت در حالت شبکه ای فروشگاه

 امکان تعیین لینک مشاهده بیشتر در ابزارک نوشته های اخیر کانی شاپ

 قابلیت نمایش محصوالت پیشنهادی در سبد خرید

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن محصوالت پیشنهادی در سبد خرید

 در دست تعمیر یا بهینه سازی برای کل فروشگاه دارای صفحه

 امکان تعیین بخش های دلخواه جهت جلوگیری از فارسی شدن اعداد آن بخش

 امکان فعال یا غیرفعال سازی بخش برندها در صفحه اصلی

 امکان جابجایی بخش برندها در صفحه اصلی

 اکس ها به صورت دلخواهامکان قرار گیری دکمه های پیمایشی باکس های چرخشی در باالی ب

امکان تعیین رنگ دکمه های پیمایشی باکس های چرخشی )هنگام نمایش در باالی باکس 
 ها(

امکان تعیین رنگ هاور دکمه های پیمایشی باکس های چرخشی )هنگام نمایش در باالی 
 باکس ها(

 دارای قالب های زیبا ایمیل برای مشتریات و مدیریت فروشگاه

 ز بخش برندها در صفحه ساز ویژوال کامپوزرامکان استفاده ا

 …امکان گروه بندی برندها با تفکیک دلخواه مانند برندهای موبایل ، برندهای پوشاک و 



 

 

 امکان تعیین تعداد محصوالت قابل نمایش در صفحه فروشگاه

در صفحه فروشگاه و ” نمایش تعداد نتایج محصوالت ” امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش 
 ت آرشیو محصوالتصفحا

امکان ایجاد برگه دلخواه با محتوای صفحه اصلی توسط تمپلیت جهت استفاده های سئو 
 فروشگاه

 امکان ایجاد برگه برای نمایش محصوالت حراج شده با تعداد دلخواه و در ستون بندی دلخواه

 لخواهامکان ایجاد برگه برای نمایش محصوالت اخیر با تعداد دلخواه و در ستون بندی د

امکان ایجاد برگه برای نمایش پرفروش ترین محصوالت با تعداد دلخواه و در ستون بندی 
 دلخواه

امکان ایجاد برگه برای نمایش محبوب ترین محصوالت با تعداد دلخواه و در ستون بندی 
 دلخواه

ی امکان ایجاد برگه برای نمایش محصوالت کامالً سفارشی با تعداد دلخواه و در ستون بند
 دلخواه

امکان ایجاد برگه برای نمایش محصوالت یک دسته بندی خاص با تعداد دلخواه و در ستون 
 بندی دلخواه

 امکان درج محتوای دلخواه قبل از نمایش محصوالت در برگه ی نمایش محصوالت

 امکان درج محتوای دلخواه بعد از نمایش محصوالت در برگه ی نمایش محصوالت

خالی جهت طراحی صفحات دلخواه با افزونه ویژوال کامپوزر توسط تمپلیت امکان ایجاد برگه 
 فایل

امکان نمایش متن دکمه های زیر محصوالت به صورت هاور ) دکمه افزودن به سبد خرید ، 
 لیست عالقه مندی ، مقایسه و پیش نمایش سریع (

 سازگاری کامل با محصوالت گروهی

 ت داخلی هر محصول گروهیامکان فعال سازی اسکرول برای محصوال

 امکان تعیین ارتفاه بخش اسکرول محصوالت گروهی

 امکان فعال یا غیرفعال کردن هدر مخصوص موبایل

روش ، با استفاده از افزونه ،  9امکان انتخاب آیکن برای بخش سرویس های صفحه اصلی به 
 وارد کردن نام کالس و انتخاب تصویر



 

 

روش ، با استفاده از افزونه  9یس های صفحه محصول به امکان انتخاب آیکن برای بخش سرو
 ، وارد کردن نام کالس و انتخاب تصویر

روش ، با استفاده از افزونه ، وارد کردن نام  9امکان انتخاب آیکن برای مگامنوی کناری به 
 کالس و انتخاب تصویر

 اضافه شدن ابزارک چرخش محصوالت به صورت نمایش تکی

 فعال کردن عنوان ابزارک چرخش محصوالت تکیامکان فعال یا غیر

امکان نمایش عنوان ابزارک در داخل ناحیه ابزارک چرخش محصوالت تکی ) جهت زیبایی 
 بیشتر (

 امکان تعیین تعداد محصوالت در ابزارک چرخش محصوالت تکی

امکان تعیین منبع انتخاب محصوالت در ابزارک چرخش محصوالت تکی ) محصوالت سفارشی 
دلخواه ، محصوالت حراجی ، محصوالت پرفروش ، محصوالت اخیر ، محصوالت ویژه ، یا 

محصوالت یک دسته بندی دلخواه ، محصوالت یک برچسب دلخواه ، محصوالت با حداقل 
 تعداد موجودی در انبار و محصوالت با حداکثر تعداد موجودی در انبار (

 ر ابزارک چرخش محصوالت تکیامکان فعال یا غیرفعال سازی نقطه های پیمایشی د

 امکان فعال یا غیرفعال سازی دکمه های قبلی و بعدی در ابزارک چرخش محصوالت تکی

 اضافه شدن ابزارک چرخش محصوالت به صورت نمایش چند سطری

 امکان فعال یا غیرفعال کردن عنوان ابزارک چرخش محصوالت چندتایی

زارک چرخش محصوالت چندتایی ) جهت زیبایی امکان نمایش عنوان ابزارک در داخل ناحیه اب
 بیشتر (

 امکان تعیین تعداد محصوالت در ابزارک چرخش محصوالت چندتایی

امکان تعیین منبع انتخاب محصوالت در ابزارک چرخش محصوالت چندتایی ) محصوالت 
سفارشی یا دلخواه ، محصوالت حراجی ، محصوالت پرفروش ، محصوالت اخیر ، محصوالت 

، محصوالت یک دسته بندی دلخواه ، محصوالت یک برچسب دلخواه ، محصوالت با  ویژه
 حداقل تعداد موجودی در انبار و محصوالت با حداکثر تعداد موجودی در انبار (

 امکان فعال یا غیرفعال سازی نقطه های پیمایشی در ابزارک چرخش محصوالت چندتایی

 ی و بعدی در ابزارک چرخش محصوالت چندتاییامکان فعال یا غیرفعال سازی دکمه های قبل

 امکان تعیین تعداد سطرهای هر اسالید در ابزارک چرخش محصوالت چندتایی



 

 

 اضافه شدن ابزارک رضایتنامه ها

 امکان تعیین محتوای رضایتنامه

 امکان تعیین نام شخص برای هر رضایتنامه

 امکان تعیین نام شرکت برای هر رضایتنامه

 صویر شخص یا لوگوی شرکت برای هر رضایتنامهامکان انتخاب ت

 

 هدر 

 هدر استایل متفاوت و زیبا ۶دارای 

 امکان تعیین لوگو

 امکان تعیین متن جایگزین تصویر لوگو

 امکان تعیین فعال یا غیر فعال کردن شعار فروشگاه

 امکان تعیین متن شعار فروشگاه

 امکان انتخاب فاوآیکون

 متن خوش آمدگویی فروشگاهامکان فعال یا غیرفعال کردن 

 امکان تعیین متن پیام خوش آمدگویی فروشگاه

 امکان فعال یا غیر فعال کردن لینک های ورود و ثبت نام کاربران

 امکان فعال یا غیر فعال کردن دکمه نمایش سبد خرید فروشگاه

 امکان فعال یا غیر فعال کردن جستجوی فروشگاه

 وامکان تعیین متن پیشفرض کادر جستج

صورت محصوالت و نوشته ها، فقط محصوالت و فقط  9امکان انتخاب نتایج جستجو به 
 نوشته ها

 (TopBarدارابودن نوار باال در باالی بخش هدر فروشگاه )

 امکان فعال یا غیرفعال کردن نوار باالی فروشگاه

 قابلیت نمایش تاریخ و ساعت جاری در نوار باالی فروشگاه

 ال کردن تاریخ و ساعت جاری در نوار باالی فروشگاهقابلیت فعال یا غیرفع



 

 

 قابلیت نمایش یک منوی دلخواه در نوار باالی فروشگاه

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن منو در نوار باالی فروشگاه

 قابلیت نمایش اطالعات تماس در نوار باالی فروشگاه

 ی فروشگاهقابلیت فعال یا غیرفعال کردن بخش اطالعات تماس در نوار باال

 قابلیت نمایش ایمیل فروشگاه در نوار باالی فروشگاه

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن ایمیل فروشگاه در نوار باالی فروشگاه

 امکان تغییر رنگ پس زمینه نوار باالی فروشگاه

 دارابودن بخش کنترل پنل حرفه ای کاربران در باالی فروشگاه ) ماژول افزودنی (

یست سفارشات مشتری در باالی فروشگاه در بخش پنل کاربری ) ماژول قابلیت نمایش ل
 افزودنی (

قابلیت نمایش لیست سفارشات محصوالت مورد عالقه مشتریان در باالی فروشگاه در بخش 
 پنل کاربری ) ماژول افزودنی (

نی دقابلیت نمایش لیست نظرات مشتریان در باالی فروشگاه در بخش پنل کاربری ) ماژول افزو
) 

 بعدی یا ساده 9قابلیت انتخاب استایل سبد خرید 

 قابلیت تعیین متن برای نوار باالی فروشگاه در دستگاه های موبایل و تبلت

 امکان تعیین رنگ سبد خرید هدر به صورت نامحدود

 امکان تعیین رنگ جستجوی هدر به صورت نامحدود

 جکسیامکان حذف محصوالت در سبد خرید کوچک هدر به صورت ا

 قابلیت اضافه کردن تعداد دلخواه تب به پروفایل حرفه ای کاربران ) ماژول پروفایل حرفه ای (

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تب پروفایل ) ماژول پروفایل حرفه ای (

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تب سفارشات ) ماژول پروفایل حرفه ای (

 ات ) ماژول پروفایل حرفه ای (قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تب نظر

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تب لیست عالقه مندی ها ) ماژول پروفایل حرفه ای (

 امکان نمایش برندها به صورت زیبا و حرفه ای در منوی اصلی سایت

 امکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش برندها در منوی اصلی



 

 

 

 منوی اصلی 

 نوامکان تعیین عنوان اصلی هر م

 امکان تعیین زیرمنو به تعداد دلخواه

 امکان تعیین تصویر پس زمینه برای هر منو

 امکان تعیین عنوان برای هر زیرمنو

 امکان لینک دار کردن عناوین زیر منوها

 امکان تعیین پنجره هدف عنوان زیر منوها

 امکان انتخاب منوی دلخواه برای هر زیر منو

 امنوی فروشگاه در تمام برگه ها به صورت دلخواهقابلیت فعال یا غیرفعال کردن مگ

 امکان تعریف منوی آبشاری به تعداد دلخواه

 

 اسالیدر اصلی 

 امکان فعال یا غیر فعال کردن اسالیدر

 امکان تعیین تصویر اسالیدر

 امکان تعیین لینک هر اسالید

 امکان تعیین پنجره هدف هر اسالید

 دامکان تعیین متن دلخواه برای هر اسالی

 

 سرویس ها 

 امکان فعال یا غیر فعال کردن بخش سرویس

 ( Font Awesomeامکان تعیین آیکون برای هر سرویس ) آیکون های 

 امکان تعیین متن برای هر سرویس

 امکان لینک دار کردن هر سرویس

 امکان تعیین پنجره هدف هر سرویس



 

 

 امکان تعریف سرویس ها به تعداد نامحدود

 

 فت انگیزاسالیدر پیشنهاد شگ 

 امکان فعال یا غیرفعال کردن اسالید پیشنهاد شگفت انگیز

 امکان تعیین تاریخ و زمان انقضاء برای اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 امکان تعیین تصویر اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 امکان تعیین لینک هر اسالید پیشنهاد شگفت انگیز

 یشنهاد شگفت انگیزامکان تعیین متن دلخواه برای هر اسالید پ

 امکان تعیین متن باالی شمارنده اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 امکان درج تایمر به ازای هر اسالید ؛ در اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 قابلیت انتخاب رنگ تایمر اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 امکان انتخاب ظاهر تایمر اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 حصول در اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیزامکان نمایش م

امکان نمایش قیمت محصول ، عنوان محصول ، تصویر محصول ، ویژگی های دلخواه محصول 
 در اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز

 صورت عریض و باریک ۲قابلیت نمایش تصویر محصوالت در اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز به 

 

ین و پربازدیدترین ها ) این بخش با باکس های چرخشی جعبه های چرخشی جدیدترین، پرفروش تر
 داینامیک جایگزین شده است (

 امکان فعال یا غیر فعال کردن جعبه ها

 امکان تعیین تعداد گزینه های قابل نمایش در هر جعبه

 

 صفحه محصول 

 امکان تعیین عنوان دوم برای هر محصول

 امکان تعیین رنگ برای محصول به صورت نامحدود



 

 

 ان درج خالصه امکانات هر محصولامک

 امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش سرویس ها

 امکان درج نقد و بررسی بصورت تفکیک شده برای هر محصول

 امکان تعیین مشخصات کامل هر محصول بصورت تفکیک شده

 امکان درج تصاویر اینفوگرافی به تعداد نامحدود

 امکان درج نقاط ضعف و قوت برای هر محصول

 مکان درج ویژگی های بارز محصولا

 امکان افزودن بی نهایت دسته بندی برای محصوالت

 پشتیبانی از دسته بندی سلسله مراتبی

 امکان افزودن بی نهایت برچسب برای محصوالت

 امکان تعریف ، حذف و ویرایش محصوالت به ساده ترین شکل ممکن

 امکان مشاهده تعداد بازدید هر محصول

 ردن محصوالت بر اساس دسته بندی دلخواه ، نوع محصول و آرشیو ماهانهامکان فیلتر ک

 امکان مدیریت انبار برای محصوالت

 امکان استفاده از قیمت ثابت یا تخفیف دار

 امکان تعریف گالری تصویر برای هر محصول

 امکان تعریف کوپن های تخفیف به صورت نامحدود

 محصوالت فیزیکی مانند موبایل و تبلت امکان ایجاد محصوالت مجازی مانند فایل یا

 قابلیت پشتیبانی و نمایش محصوالت متغیر

 نمایش محصوالت مرتبط در صفحه محصول

 نمایش محصوالت پیشنهادی در صفحه محصول

 دارای بخش اطالعات بیشتر در صفحه محصول

 امکان فعال / غیرفعال کردن دسته بندی محصوالت

 سب محصوالتامکان فعال / غیرفعال کردن برچ

 امکان فعال / غیرفعال کردن شناسه محصوالت



 

 

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن نوار کناری در صفحه محصوالت

 قابلیت تعیین مکان نوار کناری صفحه محصوالت در موبایل

 قابلیت تعیین مکان نوار کناری صفحه محصوالت در تبلت

 التقابلیت تعیین موقعیت مکان نوار کناری در صفحه محصو

 دارای تمپلیت صفحه بالگ جهت نمایش آخرین نوشته ها و مقاالت فروشگاه

 “برگشت به باال ” قابلیت فعال یا غیر فعال کردن دکمه 

 در سمت چپ یا راست فروشگاه” برگشت به باال ” قابلیت قرار دادن دکمه 

 به صورت پیکسل یا درصد” برگشت به باال ” قابلیت تعیین موقعیت دقیق دکمه 

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن هدر برای هر صفحه به صورت دلخواه

 قابلیت  انتخاب هدر دلخواه برای تمام صفحات دلخواه

قابلیت فعال یا غیرفعال کردن نمایش لیستی محصوالت در صفحه اصلی فروشگاه ، صفحات 
 دسته بندی و آرشیو محصوالت

 زات محصولقابلیت فعال یا غیرفعال کردن بخش نمایش امتیا

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن شبکه های اجتماعی در صفحه محصول

قابلیت به اشتراک گذاری محصوالت در شبکه های اجتماعی تلگرام ، واتساپ ، وایبر ، اسکایپ 
 …، مسنجر فیسبوک ، گوگل پالس ، فیس بوک ، پینترست،دیگ،دلیشز و 

 صوالتقابلیت زوم روی تصویر اصلی محصول در صفحه مح

 قابلیت بزرگنمایی در اندازه دلخواه روی تصویر محصول

 در صفحه نمایش محصول” محصوالت مرتبط ” امکان تعیین تعداد 

 در صفحه تکی محصول” دکمه افزودن به سبد خرید“قابلیت تغییر متن 

 …قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تب های ووکامرس مانند اطالعات بیشتر و 

 ( در صفحه محصول Breadcrumbیرفعال کردن مسیر صفحه ) قابلیت فعال یا غ

 امکان مقایسه محصوالت در صفحه هر محصول

 صفحه محصول” محصوالت مرتبط ” امکان مقایسه محصوالت در قسمت 

 امکان افزودن محصوالت به لیست عالقه مندی در صفحه محصول



 

 

در صفحه ” ت مرتبط محصوال” امکان افزودن محصوالت به لیست عالقه مندی در قسمت 
 محصول

 در صفحه محصول” محصوالت مرتبط ” قابلیت پیش نمایش سریع محصوالت در بخش 

 قابلیت انتخاب رنگ نوار پیشرفت در بخش ویژگی های محصول

 قابلیت انتخاب رنگ پس زمینه نوار پیشرفت در بخش ویژگی های محصول

 امکان ارسال پیامک هنگام موجود شدن محصول

 رسال پیامک هنگام حراج شدن محصولامکان ا

 امکان فعال یا غیرفعال سازی اسکرول توضیحات محصول

 امکان فعال یا غیرفعال کردن خالصه نوشته محصول

 امکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش مشخصات محصوالت بدون آیکن

 قابلیت نمایش تعداد بازدید محصوالت در بخش مدیریت

 برای محصوالت مرتبطامکان تعیین رنگ پس زمینه 

 قابلیت تعریف تصویر برای بخش های متغیر در محصوالت متغیر

 قابلیت نمایش تصاویر محصوالت متغیر به صورت کامالً هوشمند

 حالت مختلف 5قابلیت انتخاب نوع بزرگنمایی تصویر محصول در صفحه محصول از بین 

 رسی در صفحه محصولامکان فعال یا غیرفعال کردن باز بودن بخش های نقد و بر

 امکان انتقال محصوالت مرتبط در صفحه محصول به باالی توضیحات محصول

 امکان انتقال محصوالت پیشنهادی در صفحه محصول به باالی توضیحات محصول

 امکان ایجاد بی نهایت باکس راهنمای انتخاب محصول ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

نمای انتخاب محصول برای همه محصوالت به صورت امکان ایجاد بی نهایت باکس راه
 همزمان ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

امکان ایجاد بی نهایت باکس راهنمای انتخاب محصول برای یک یا چند محصول به صورت 
 همزمان ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

ک یا چند دسته امکان ایجاد بی نهایت باکس راهنمای انتخاب محصول برای محصوالت ی
 بندی دلخواه به صورت همزمان ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (



 

 

امکان ایجاد بی نهایت باکس راهنمای انتخاب محصول برای محصوالت یک یا چند برچسب 
 دلخواه به صورت همزمان ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

ای راهنمای انتخاب محصول ) امکان ایجاد بینهایت جدول حرفه ای و نمایش آنها در باکس ه
 ماژول راهنمای انتخاب محصول (

امکان غیرفعال کردن تمام باکس های راهنمای محصوالت به صورت عمومی ) ماژول راهنمای 
 انتخاب محصول (

امکان غیرفعال کردن تمام باکس های راهنمای محصوالت برای هر محصول به صورت تکی ) 
 ماژول راهنمای انتخاب محصول (

مکان تعریف بی نهایت باکس راهنمای انتخاب محصول برای هر محصول به صورت ا
 اختصاصی ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

قبل از جدول راهنمای انتخاب محصول … ( امکان درج محتوای دلخواه ) شامل متن ، عکس و 
تخاب محصول بعد از جدول راهنمای ان… ( امکان درج محتوای دلخواه ) شامل متن ، عکس و 

 ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

امکان تعیین متن دکمه فراخوانی کننده باکس راهنمای محصول به ازای هر باکس ) ماژول 
 راهنمای انتخاب محصول (

امکان تعیین رنگ متن دکمه فراخوانی کننده باکس راهنمای محصول به صورت عمومی ) 
 ماژول راهنمای انتخاب محصول (

یین رنگ پس زمینه دکمه فراخوانی کننده باکس راهنمای محصول به صورت عمومی ) امکان تع
 ماژول راهنمای انتخاب محصول (

امکان تعیین نوع دکمه فراخوانی کننده )به صورت متنی / به صورت دکمه ای( باکس راهنمای 
 محصول به صورت عمومی ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

دی دکمه های فراخوانی کننده )به صورت کنارهم یا زیرهم( باکس امکان تعیین نوع ترازبن
 راهنمای محصول به صورت عمومی ) ماژول راهنمای انتخاب محصول (

 

 صفحه نوشته 

 امکان فعال یا غیرفعال کردن نویسنده نوشته

 امکان فعال یا غیرفعال کردن تاریخ نوشته

 امکان فعال یا غیرفعال کردن دسته بندی نوشته



 

 

 ن فعال یا غیرفعال کردن برچسب نوشتهامکا

 امکان فعال یا غیرفعال کردن شبکه های اجتماعی

 امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش درباره نویسنده

 امکان فعال یا غیرفعال کردن مطالب مرتبط

 امکان فعال / غیرفعال کردن تصویر شاخص در نوشته ها

 ر بخش دسته بندی نوشته هاقابلیت فعال یا غیرفعال کردن نویسنده نوشته د

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن نویسنده نوشته در بخش برچسب نوشته ها

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن نویسنده نوشته در نتایج جستجو

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تاریخ نوشته در بخش دسته بندی نوشته ها

 خش برچسب نوشته هاقابلیت فعال یا غیرفعال کردن تاریخ نوشته در ب

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن تاریخ نوشته در نتایج جستجو

 امکان نمایش محصوالت مرتبط برای نوشته ها

 امکان فعال یا غیرفعال کردن محصوالت مرتبط در نوشته ها به صورت کلی

چسب رقابلیت نمایش تعداد بازدید نوشته ها در صفحه نوشته ، دسته بندی نوشته ، بایگانی ب
 نوشته ، صفحه جستجو و صفحه بایگانی نویسنده ) بدون استفاده از افزونه (

 قابلیت فعال و غیرفعال کردن نمایش تعداد بازدیدهای نوشته ها

 

 فوتر 

 امکان درج محتوا دلخواه

 امکان انتخاب منوهای دلخواه

 امکان درج شبکه های اجتماعی

 ( Feed Burnerامکان درج خبرنامه ) 

 رج تصاویر لینک دار دلخواهامکان د

 امکان درج کپی رایت

 امکان درج متن درباره ما



 

 

 …امکان درج نماد الکترونیک یا هر نماد دیگری

 امکان تعیین عنوان برای منوهای انتخاب شده

 قابلیت تغییر چیدمان بخش فوتر وب سایت

 دارا بودن فوتر با قابلیت پشتیبانی از ابزارک های وردپرس و ووکامرس

 ستون ( ۶یا  ۴،  9،  ۲،  0ابلیت انتخاب تعداد ستون های فوتر مخصوص ابزارک ها ) ق

 قابلیت فعال یا غیرفعال کردن فوتر ابزارک ها

 قابلیت جابجایی فوتر ابزارک ها

 ۶تا  0امکان اضافه کردن بی نهایت تبلیغ در باالی بخش فوتر ) بی نهایت سطر ، هر سطر 
 تبلیغ(

 دلخواه در باالی بخش فوتر قابلیت تعیین تصویر

 امکان نمایش مطالب مرتبط برای محصوالت

 9ستون منوی دلخواه در فوتر شماره  0۱قابلیت تعیین 

 

 امکانات کنترل استایل 

 نمایش تعداد نظرات برای تب نظرات محصوالت

 قابلیت تعیین رنگ ثابت یا تصویر دلخواه برای پس زمینه فروشگاه

 ه به صورت نامحدود برای ابزارک های فروشگاهقابلیت تعیین رنگ دلخوا

 قابلیت تعیین رنگ دلخواه به صورت نامحدود برای باکس های چرخشی فروشگاه

 قابلیت تعیین رنگ نوشته های اسالیدر عریض فروشگاه

 قابلیت تعیین رنگ اسالیدر اصلی فروشگاه

 قابلیت تعیین رنگ اسالیدرپیشنهاد شگفت انگیز فروشگاه

 ر رنگ پس زمینه هدر فروشگاه با رنگ دلخواهامکان تغیی

 امکان تغییر رنگ پس زمینه فوتر های اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم

 امکان کنترل کامل اندازه فونت های مگامنو

 امکان کنترل کامل رنگ مگامنو به صورت دلخواه



 

 

 

 موبایل 

 یلامکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش برندها در دستگاه های موبا

 امکان تعیین عرض دلخواه جهت اعمال شدن تنظیمات موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن اسالیدر تمام عرض در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن اسالیدر اصلی در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن اسالیدر پیشنهاد شگفت انگیز در موبایل

 ویس ها در موبایلامکان فعال یا غیرفعال کردن بخش سر

 امکان فعال یا غیرفعال کردن تبلیغات باال و پایین در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن تصویر باالی فوتر در موبایل

امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش مرتب سازی محصوالت در صفحه فروشگاه و صفحه دسته 
 بندی محصوالت در موبایل

 نوار باالی فروشگاه در موبایلامکان فعال یا غیرفعال کردن 

 امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش هدر در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن منوی اصلی در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن همه فوترها به صورت همزمان در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن فوتر سطر اول در موبایل

 کردن فوتر سطر دوم در موبایلامکان فعال یا غیرفعال 

 امکان فعال یا غیرفعال کردن فوتر سطر سوم در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن فوتر سطر چهارم در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن فوتر سطر پنجم در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن فوتر ابزارک ها در موبایل

 ردن مسیرجاری صفحه محصول در موبایلامکان فعال یا غیرفعال ک

 امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش نمایش امتیازدهی محصوالت در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن تصاویر بندانگشتی محصول در موبایل



 

 

 امکان فعال یا غیرفعال کردن شناسه محصول در موبایل

 بایلامکان فعال یا غیرفعال کردن دسته بندی محصول در مو

 امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش نمایش رنگ محصول در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن بخش جزئیات محصول در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن تب های محصول مخصوص کانی شاپ در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن تب های ووکامرس در موبایل

 ردن نقاط ضعف و قوت در موبایلامکان فعال یا غیرفعال ک

 امکان فعال یا غیرفعال کردن محصوالت پیشنهادی در موبایل

 امکان فعال یا غیرفعال کردن محصوالت مرتبط در موبایل

 .... و 
 

******************************************************** 

 

 ( ناموت 000،111 ) شاپ کانی قالب یک شماره پکیج

 
 از استفاده جهت مناسب تخفیف دریافت بر مبنی ، رامیگ مشتریان متعدد های خواست در به توجه با

 را ( نوشته این نوشتن لحظه تا)  محصوالت از پکیج یک تا شدیم آن بر  ، آپ تم تیم محصوالت حداکثر
 بهتر سهولت با بتوانند گرامی مشتریان تا دهیم قرار مناسب صورت به را آن قیمت امکان حد تا و کنیم ایجاد

 . کنند خریداری را آنها تر مناسب هزینه و

 لغمب باید ، باشید داشته را پکیج این محصوالت جداگانه خرید قصد محترم مشتریان سایر یا شما اگر
 900111 دریافت با توانید می کنید استفاده استثنایی پکیج این از چنانچه اما.  کنید پرداخت ناموت 0901111

 ساعت چند از کمتر در و کنید تهیه کامل صورت به را پکیج این ناموت 000111 مبلغ با تنها و تخفیف ناموت
 . کنید برپا را خود اینترنتی فروشگاه

 : کنید مشاهده را شاپ کانی ۱ شماره پکیج در موجود محصوالت توانید می زیر بخش در

 شاپ کانی فروشگاهی قالب 
 کاربران ای حرفه پروفایل ماژول 



 

 

 ای حرفه چرخشی باکس ماژول 
 سطحی سه مگامنوی ماژول 
 ای گوشه تبلیغات ماژول 
 مزایده افزونه 
 دکان چندفروشندگی افزونه 
 داینامیک تخفیفات و محصوالت گذاری قیمت افزونه 
 ای مرحله چند پرداخت افزونه 

 

*********************************************************** 

 

 ( ناموت 0،511،111 ) شاپ کانی قالب ۲ شماره پکیج
 

 ، شاپ کانی قالب 0 شماره پکیج از آپ تم سایت وب گرامی مشتریان و کاربران شما استقبال از پس
 همراهان شما برای مالی بیشتر جویی صرفه و بیشتر تخفیف با را شاپ کانی قالب ۲ شماره پکیج

 . ایم کرده ایجاد را همیشگی

 پرداخت ناموت ۲۴1۴1۴111 مبلغ باید ، باشید داشته را پکیج این محصوالت جداگانه خرید قصد شما اگر
 و تخفیف ناموت 5۴1۴111  دریافت با توانید می کنید استفاده استثنایی پکیج این از چنانچه اما.  کنید
 فروشگاه ساعت چند از کمتر در و کنید تهیه کامل صورت به را پکیج این ناموت 0۴511۴111 مبلغ با تنها

 . کنید برپا را خود اینترنتی

 و ماژول ۴ ، کاربری افزونه ۹ شامل شاپ کانی ۲ شماره پکیج در موجود محصوالت توانید می زیر بخش در
 : کنید مشاهده را خدماتی سرویس ۲

 شاپ کانی فروشگاهی قالب 
 کاربران ای حرفه پروفایل ماژول 
 ای حرفه چرخشی باکس ماژول 
 سطحی سه مگامنوی ماژول 
 ای گوشه تبلیغات ماژول 
 مزایده افزونه 
 دکان چندفروشندگی افزونه 
 داینامیک تخفیفات و محصوالت گذاری قیمت افزونه 
 ای مرحله چند پرداخت افزونه 



 

 

 ووکامرس در پیشرفته نقل و حمل افزونه 
 ساز صفحه افزونه Visual composer 
 افزونه ultimate addons for visual composer 
 وردپرس سئو ای حرفه افزونه Yoast SEO Premium 
 ووکامرس محصوالت گروهی ویرایش 
 وردپرس وبسایت امنیت ای حرفه پیکربندی 
 یوست افزونه استاندارد پیکربندی Yoast وردپرس سئو افزایش جهت 

 

 

 

 ( ناموت 0،۱11،111 ) شاپ کانی قالب ۲ شماره پکیج
 

 

 بیشتر تخفیف با 9 شماره پکیج اینبار ، شاپ کانی قالب ۲ شماره پکیج و  قالب 0 شماره پکیج  انتشار از پس
 . دارد قرار آپ تم سایت وب کاربران و مشتریان شما دسترس در نظیر بی و فراگیر امکانات و

 پرداخت ناموت ۲۴501۴111 مبلغ باید ، باشید داشته را پکیج این محصوالت جداگانه خرید قصد شما چنانچه
 با تنها و تخفیف ناموت ۵01۴111  دریافت با توانید می کنید استفاده استثنایی پکیج این از چنانچه اما.  کنید
 خود اینترنتی فروشگاه ساعت چند از کمتر در و کنید تهیه کامل صورت به را پکیج این ناموت 0۴۱11۴111 مبلغ

 . کنید برپا را

 ۲ و ماژول ۶ ، کاربری افزونه ۱۲ شامل شاپ کانی ۳ شماره پکیج در موجود محصوالت توانید می زیر بخش در
 : کنید مشاهده را خدماتی سرویس

 شاپ کانی فروشگاهی قالب 
 کاربران ای حرفه پروفایل ماژول 
 ای حرفه چرخشی باکس ماژول 
 سطحی سه مگامنوی ماژول 
 ای گوشه تبلیغات ماژول 
 محصول انتخاب راهنمای ماژول 
 محصوالت ای حرفه بندی گروه ماژول 
 مزایده افزونه 



 

 

 دکان چندفروشندگی افزونه 
 داینامیک تخفیفات و محصوالت گذاری قیمت افزونه 
 ای مرحله چند پرداخت افزونه 
 ووکامرس در پیشرفته نقل و حمل افزونه 
 ساز صفحه افزونه Visual composer 
 افزونه ultimate addons for visual composer 
 وردپرس سئو ای حرفه افزونه Yoast SEO Premium 
 ووکامرس محصوالت گروهی ویرایش افزونه 
 ووکامرس محصوالت نماد و نشان افزونه 
 محصوالت ای حرفه مقایسه افزونه 
 ووکامرس ای حرفه فاکتور صدور افزونه 
 وردپرس وبسایت امنیت ای حرفه پیکربندی 
 یوست افزونه استاندارد پیکربندی Yoast وردپرس سئو افزایش جهت 

 

 پکیج ورد نظر خود به لینک زیر مراجعه کنید.هت خرید ج
  آپ تم کلیک کنید. از کانی شاپ خرید پیج مورد نظر 
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