

خصائص ومميزات المتجر :

إنشاء متجر كامل يعمل بنظام العمولة ويضم فيه متجر متعدد البائعين ومتجر تسويقي ومتجر المنتجات الرقمية(دجيتال) الذي يبيع ملفات قابلة للتحميل مثل الكتب و الكورسات...

1- تصميم احترافي للمتجر متجاوب مع كل الشاشات.. (حواسيب،هواتف،تاب..إلخ)

2-  متجر متعدد البائعين والتجار حيث يتمكن أي عضو من التسجيل ( عضو – تاجر ) بالموقع وعرض منتجاته وجميع التفاصيل والتحكم بها من لوحة التحكم

3- إمكانية إضافة المنتجات بواسطة التجار وإدارة جميع منتجاتهم وتعديل الصور + السعر + وصف المنتجات + العنوان + ….الخ

4- إمكانية إضافة عدد لانهائي من اقسام المنتجات مثل الإكسسوار /الملابس / الأدوات / المجوهرات / مواد كهربائية / أجهزة …. الخ

5- إمكانية إضافة عدد لانهائي من الأقسام الرئيسية والفرعية من لوحة التحكم الأساسية للمدير والتحكم في ظهورها بالموقع

6- إمكانية إضافة جميع طرق الدفع المناسبة مثل الدفع الإلكتروني مثل باي بال والدفع عند الاستلام وماستر كارد والفيزا كارت …إلخ

7- الموقع عربي + إنجليزي + ألماني + تركي 

8- الموقع ريسبونسف أي متلائم مع جميع الأجهزة والجوالات – تغني عن تطبيقات الجوال

9- خاصية المنتجات المشابهة للمنتج الحالي فى  صفحة المنتج

10- تقارير المبيعات  – طباعة الفواتير – تقييم المنتجات

11- موقع الكتروني صديق لمحركات البحث السيو

12- كوبونات خصم وقسائم هدايا

13- منتجات رقمية للتنزيل

14- حساب وزن الشحن وأمكانية تتبع الشحن

15 – قائمة الرغبات – ارجاع المنتجات – مقارنة المنتجات

16- تغيير تلقائي لمقاسات الصور بعد رفعها

17- صفحات غير محدودة للمعلومات العامة و الصفحات الثابتة كصفحة إتصل بنا ومن نحن والشروط والاحكام….

18- عرض قائمة المنتجات بطريقة الشبكة او القائمة

19- بنرات متحركة (سلايد شو ) تكون مناسبة للموقع ولا تغطي جزء كبير منه

20- البنرات ممكن ان تكون مربوطة برابط او بدون

21- ميزة الرسائل التسويقية والإخبارية

22- صفحة واحدة لانهاء الطلب لراحة العميل وسهولة الطلب

23- التسجيل في الموقع والتفعيل بموافقة الإدارة او بدون موافقة

24- تفعيل التاجر او تجميد حسابة من لوحة تحكم المدير

25- سلة تسوق مجمعة صديقة للمشتري

26- إمكانية إنشاء حسابات للعملاء لاستعراض طلباتهم وبياناتهم

27- ميزة كتابة التعليقات من قبل الزوار والعملاء

28- إمكانية استعراض والتحكم في تعليقات الزوار قبل عرضها في الواجهة الخارجية للمتجر

29- إضافة صندوق خاص بتسجيل العملاء

30- ميزة ربط المنتجات بأسم وشعار المصنعين أو الماركات

31- لوحة تحكم عربي + إنجليزي + ألماني + تركي  لصاحب الموقع (المدير) سهلة الاستخدام والتحكم الكامل والشامل بالموقع والاعلانات 

32- لوحة تحكم باللغات العربية والإنجليزية والالمانية والتركية للتاجر سهلة الاستخدام والتحكم الكامل بالمنتجات والحساب

33- عمل خريطة الموقع تلقائي بعد إضافة أي قسم او صفحة

24- دعم عملات متعددة مثل الريال والجنية والدولار واليورو….الخ

35- آلية البحث عن منتجات أو معلومات في متجرك الإلكتروني من خلال نافذة البحث الشديدة الحساسية لكلمة البحث.

36- ميزة التحكم الشامل في أهم صفحة بمتجرك الإلكتروني (من نحن) حتى تبني الثقة والمصداقية مع زوار وعملاء متجرك الإلكتروني.

37- ميزة التحكم الشامل في صفحة (إتصل بنا) لتوفير جميع السبل التي لدى التاجر الإلكتروني للتواصل معه في حال كان من زوار أو عملاء المتجر الإلكتروني

38- خاصية العروض الخاصة على المنتجات، بحيث يتم التحكم فيها من خلال تواريخ يحددها التاجر

39- ادارة الطلبات التي تتم في المتجر الإلكتروني (لوحة تحكم)، تحكم كامل ومرن

40- إمكانية إضافة مستخدم جديد (موظف أو مدير) من خلال لوحة التحكم الخاصة بمتجرك الإلكتروني

41- مشاركة المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعى

42- رابط المتجر بوسائل التواصل الاجتماعى

43- صديق لمحركات البحث من خلال النوافذ المخصصة للتفاعل مع محركات البحث

44- خاصية إنشاء فاتورة شراء إلكترونية

45- خاصية عرض حالة توفر المنتج من عدمه في لوحة التحكم

46- خاصية التحكم في عدد المنتجات الظاهرة في الصفحة الواحدة

47- خاصية رفع شعار المتجر بكل سهولة من خلال لوحة التحكم

48- إمكانية تغيير كلمة السر لعميلك بعد تسجيله في متجرك الإلكتروني

49- ميزة تحديد صلاحيات الموظفين من خلال مدير المتجر الإلكتروني

50- إمكانية طباعة المشتري لفاتورته

51- حماية قوية ودعم فنى

52- يجب أن يدعم جميع شركات الأفلييت ومنها:
Amazon - eBay - Etsy - Shopify Walmart - Wish - Lazada - Offline Quill - iHerb - ClickBank - AliExpress - CJ - ShareASale - Commission Factory - Rakuten.. إلخ
وجميع شركات الافلييت التسويق بالعمولة Affiliate Marketing
وإضافة المنتجات على المتجر من المواقع السابقه ذكرها...

53- أمكانية تواصل المشتري مع البائع بشكل مباشر.

54- وضع عناوين مميزة لكل قسم ولكل منتج.

55- اضافة ( سياسة الخصوصية - اتفاقية استخدام الموقع - سياسة إرجاع السلع - سياسة الشحن - about us - إتصل بنا وصفحة FAQs
وغيرها )

56- تهيئة الموقع ﻟﻤﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ SEO

57- اضافة التطبيقات الضرورية للمتجر

58- ربط المتجر بصفحات التواصل الاجتماعي

59-  تركيب شهادة SSL

60- عمل واضافة ملف Robots



والأهم من كل هذا ضمان ما بعد العمل ((دعم فني كامل لمتجر))



