
 

 

 

 

 

 مزایای استفاده از سایت آماده  

نماندگی های  و یا   سایت ساز وب سایت های آماده ای که به وسیله شرکت های 
کارهای تجاری و یا دیگر  آماده می شوند و در اختیار صاحبان کسب و    فروش سایت

کاربران قرار داده می شوند دارای چندین مزیت ویژه هستند که از جمله این مزایا می  
 . توان به این موارد اشاره کرد 

 تر و سرعت تحویل سریعتر سایتهای آماده هزینه پایین .1

سایت های آماده به طور معمول نسبت به سایت هایی که به طور اختصاصی، طراحی 
بسیار کمتری هستند. از طرف دیگر این   سایتطراحی قیمت میشوند دارای هزینه و 

یا  نوع از سایت ها به سرعت آماده می شوند و در اختیار صاحبان کسب و کار و 
 مشتریان قرار داده و راه اندازی می گردند.  

گرچه تولید این قالب ها از ابتدا نیاز به زمان زیادی دارد اما شما می توانید در عرض  
چند دقیقه قالب مورد نظر خود را انتخاب، نصب و وب سایت خود را راه اندازی  

 .کنید

  سایتهای آماده بدون نقص .2

آماده این است که به طور معمول و از آنجا که این  یکی دیگر از مزیت های سایتهای  
شوند،   سایت ها توسط طراحان یک مجموعه سایت ساز، آماده سازی و اجرا می

نیز به آن ها وارد می   نقص فنی در آن ها بسیار کم است و ایرادات سطحی کمتری 
 . شود

 استفاده و به کارگیری ساده سایتهای آماده   .3

استفاده از سایت های آماده بسیار ساده است. از طرف دیگر در به کارگیری این  
سیستم ها به اطالعات فنی و دانش و پیچیدگی خاصی نیاز ندارید. بنابراین به راحتی  

 طراحی این  می توانید از آن ها در امور مختلف استفاده نمایید. از طرف دیگر پس از
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در   خاصیهیچگونه تنظیمات  توسط سایت ساز بوم، نیازمند به کارگیری ها   سایت
 .سایت مورد نظر نیستید

  ارائه طرح نهایی توسط طراح و انتخاب آن .4

زم نیست حتما تصور کنید که  ل دهید   را سفارش می  سایت آمادهوقتی که شما یک  
سایت آماده طراحی شده، مطابق سلیقه شما هست یا نه. چرا که شما این امکان را 

نمونه  دارید که پس از دیدن این سایت و طرح مورد نظر مربوط به آن و با توجه به 
تن های آن  آن را سفارش دهید و مطابق با سلیقه خود رنگ، عکس و م  طراحی سایت

 را تغییر دهید تا دقیقا همان نمونه را برایتان آماده کنند.  

بنابراین با به کارگیری این روش می توانید تعداد فراوانی از طرح ها و بسته ها را  
مشاهده نمایید و بسته به نیازهای خود، هر کدام را که تمایل دارید انتخاب کنید و 

 .مورد استفاده قرار دهید
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