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 وکارتان اپلیکیشن طراحی کنیدمتناسب با کسب 
 بهترین نوع طراحی اپلیکیشن 

 چرا اپلیکیشن داشته باشیم؟

روز در حال پیشرفت و ارتقا است. امروزه داشتن یک فروشگاه روزبه بازار تلفن همراه و اپلیکیشن ها
رائه اپلیکیشن ا وسیلهوکارها بهُحسن نیست، بلکه یک اجبار است؛ زیرا خدماتی که کسب مجازی یک

تجاری است؛ بنابراین کار با اپلیکیشن  سایتهای سنتی یا حتی یک وبدهند، بسیار بیشتر از راهمی
 .بوده است ه ارتباط با کاربرهمیشه بهترین را



 

 

 
 ؟چرا اپلیکیشن داشته باشیم

 :دالیل استفاده از اپلیکیشن

 تقاضای مشتریان .۱

های روی گوشی موبایل بیشتر از برنامهاپلیکیشن های روی  دهد که افراد باتحقیقات نشان می
 کند که آیاشود که مشتری از شما سؤال میو زمانی این برای شما اثبات می کنندسایت کار میوب

 اپلیکیشنی برای ارائه محصوالتتان دارید؟

سایت و در هر زمان و مکانی دهد که بدون مراجعه به وبمی داشتن اپلیکیشن این امکان را به مشتری
 .خدمات شما بهره ببرند وسط گوشی همراه ازت

 ارتباط مستقیم با مشتریان .۲

صورت مستقیم با کاربران خود در ارتباط باشید و عالوه بر به دهد کهاپلیکیشن این اجازه را به شما می
زمان یک ها را برآورده کنید. یک اپلیکیشن موبایل درمحتوا به کاربران، تقاضای آن نمایش اطالعات و

های کاربری، جستجو، حساب های رزرو، امکانها، فرمچندین وظیفه دارد. اطالعات عمومی، قیمت
دیگر. با طراحی اپ موبایل اقدام به طراحی یک  رسان و ارسال نوتیفیکیشن و بسیاری از مواردپیام

صورت یکپارچه با مشتریان و ارائه محصوالت و خدمات خود به کانال خصوصی برای تعامل مستقیم
 .کنیدمی



 

 

 روزرسانی اطالعاتبه .۳ 

داشتن اطالعات روز نگهیابد؛ درنتیجه بهمحصول افزایش می با گذر زمان رقابت میان افراد در تولید
 .های هر فردی استترین چالشگذاری آن از بزرگقیمت مربوط به محصول و

 توانایی ارتباط با مشتریان .۴

ه دهندها به نصب اپ و استفاده از محصوالت توسعهان و تحریک آناپلیکیشن سبب جذب مشتری
 .شودمی

 رقابت با همکاران .۵

چند اپلیکیشن برای ارائه خدمات به مشتریان را دارند و  های موجود حداقل یک یاامروزه اکثر شرکت
 .کند؛ بنابراین بهتر است که از بازی عقب نمانیدرا سخت می این رقابت میان افراد

 سازی تیم فروش برای سفارشاتآماده .۶

کنید، به مشتریان خود زنگ بزنید. گذاری میهمراه سرمایه تلفن اپلیکیشن زمانی که شما در یک
 .گذاری محصول داردرین اطالعات و قیمتبه دسترسی فوری به آخ فروشنده شما نیاز

توانید یک طوالنی نیست. شروع به کار آسان است و شما می افزاریو در آخر هیچ چرخه توسعه نرم
نید و ک اپلیکیشن کاربردی را در چند روزکوتاه ایجاد کنید و برای نصب آن تبلیغات محصول مبتنی بر

 .صرفه استهبآور، سودآور و مقرونبدانید که این شگفت

 دسترسی راحت مشتری .۷

شده پس اولین چون اپلیکیشن شما روی گوشیش نصب زمانی که کاربر بخواهد خریدی انجام دهد،
جای خدمات یا محصولی که میخواد بره مغازه و خرید شما هستید، به انتخاب برای بررسی قیمت و

عکس  ورد محصول اطالعات کسب کنه،بخواد بگرده خیلی راحت میاد تو سایت شما تا در م بازار و
 … هاشو ببینه، قیمت رو بررسی کنه و
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 :هزینه ساخت اپلیکیشن

نویسی های هنگفت و دانش برنامهبه پرداخت هزینه در حال حاضر برای دریافت اپلیکیشن نیازی
توانیم آن را دریافت کنیم که شامل امضا و پرداخت هزینه بابت طراحی می زیادی نیست و تنها باکمی

نه نیاز دارد. هزی شود و به هاست و دامنهاپلیکیشن به وردپرس متصل می شود.نام شما نیز می لوگو و
  هزار تومان. ۲۰۰هاست مناسب ساالنه تقریبًا یک هزار تومان است و هزینه ۷ساالنه تقریبًا  IR یدامنه

 )دهندرا رایگان برای خریدهاست ارائه می IR ها دامنه)بسیاری از هاستینگ

هاست و دامنه در کنار شما خواهد بود و جای هیچ نگرانی برای شما در مسیر دریافت تیم ویرا :نکته
 .باقی نگذاشته است

 
 ننحوه ساخت اپلیکیش

 :وکارتان اپلیکیشن طراحی کنیدمتناسب با کسب

. همچنین نیاز زیادی دارد… مثل دوربین، میکروفن، بلندگو و اگر اپلیکیشن شما به امکانات بومی دستگاه
ل موبای کیفیت صدا در اپ شما از اهمیت باالیی برخوردار است در میان انواع طراحی اپ فیک باال وگرا

تجاری است که نیاز زیادی  تر خواهد بود. اگر اپ شما یک اپلیکیشنبرای شما مناسب Native طراحی
لف های مختلتفرمخواهید برای پزمانی دارید و می به گرافیک باال و انیمیشن ندارد، همچنین محدودیت

 .خواهد بود Hybrid بودجه مواجه هستید، بهترین طراحی اپ موبایل برای شما اپ بنویسید و با کمبود
صورت یکپارچه باید به که در کنار اپ به یک سایت نیاز دارید، محتواهای زیادی دارید کهدرصورتی

های شماست، هزینه از اولویت باشند، وقت و مالحظهبارگذاری شوند و در مرورگرهای مختلف قابل
 .باشدواکنش گرا یا وب اپ می بهترین راهکار برای شما یک سایت

http://nasv.ir/


 

 

 :بهترین نوع طراحی اپلیکیشن

کارکرد و نسبیت مطرح است. هیچ راهکاری مطلق و کامل  در انتخاب بهترین انواع طراحی اپ موبایل
 اختصاصی تولید اپلیکیشن موبایل برای وکار شما باید راهکارهایموقعیت کسب نخواهد بود. بسته به

ضعف انواع  سازی شود. باید مجموع نقاط قوت وشما به صورتی کاماًل اختصاصی طراحی و پیاده
که به بهترین شیوه نیازهای شما را  ایطراحی اپ موبایل را در کنار یکدیگر قرارداد و درنهایت گزینه

سایت خوب و کارآمد جهت توسعه اندازی یک وباهگذشته ر برطرف خواهد کرد برگزید. تا چند سال
وکار را به های هوشمند قواعد بازی کسباما حقیقت این است که تلفن وکارها کافی بودکسب
اختیار داشتن یک  وکار دراند و در حال حاضر برای موفقیت در یک کسبچشمگیری تغییر داده  شکل

 .رسداپلیکیشن مناسب ضروری به نظر می

 


