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تطبيق أعمال



في اآلونة األخيرة، لعلك الحظت أن المتاجر االلكترونية حققت الكثير من النجاحات
واألرباح ألصحابها وممتلكيها.

 

بالتأكيد الربح عن طريق التجارة االلكترونية منطقيا بالوقت الذي يتوجه فيه العالم ويفضل

وبشكل كبير جدا شراء المنتجات والحصول على الخدمات عبر االنترنت، فوفقا للدراسات

واالحصائيات التي أكدت أن عدد األشخاص الذين قاموا بإجراء عمليات شراء عبر االنترنت وصل

الى ما يقارب 2.14 مليار شخص حول العالم، ومن المتوقع تماما أن تزداد هذه األعداد بسرعة

كبيرة جدا مع تقدم الوقت.

 

لذلك من المهم والضروري جدا حصول أصحاب المشاريع على متاجر الكترونية لبيع منتجاتهم

وخدماتهم عبر االنترنت.

 

فالمتجر االلكتروني مخصص للبيع والشراء للمنتجات أو الخدمات، بحيث تعرض فيه هذه

المنتجات أو الخدمات بالصور والوصف الدقيق لها، حتى يمكن الشخص الذي سيشتري من

المتجر معرفة على ماذا سيحصل تماما في حال قام فعال بعملية الشراء.

 

فان كانت السلعة هي عبارة عن منتج، ستجد مقاساته وأبعاده وألوانه وجميع تفاصيله

لتساعدك هذه التفاصيل على تحديد الخيارات وانتقاء المنتجات األنسب لك.

 

أو كما ذكرنا أنه من الممكن أن يكون متجرا الكترونيا للخدمات التي يمكن تنفيذها عبر

اإلنترنت أو حتى واقعيا.

 



فأيضا ستجد وصفا دقيقا وواضحا لمحتويات

هذه الخدمة والوقت المخصص إلنجازها

وتكاليفها وكل شيء سيتم تقديمه لك فور

حصولك على الخدمة.

 

ما هي األسباب التي تجعل أصحاب

المشاريع يتوجهون للحصول على متجر

الكتروني؟

 

بداية وبما ال شك فيه أن وصول متجرك االلكتروني أكبر

من وصول متجرك التقليدي

فعدد األشخاص الذين يمكنهم الحصول على منتجك أو

خدمتك عبر االنترنت كبير جدا ومن مناطق كثيرة وحتى دول

متنوعة ومختلفة حول العالم كله، لكن وان كان اعتمادك

فقط على المتجر التقليدي، فان وصولك سيقتصر على سكان

تلك المنطقة تحديدا أو محيطها الضيق فقط، لذلك إمكانية

حصولك على عمالء محتملين على متجرك االلكتروني

سيكون أضعاف متجرك التقليدي، وأكثر سرعة وسهولة.



الحصول على متجر الكتروني سهل جدا وخالل مدة أقل

من المتجر التقليدي.

 
في حال رغبت بإنشاء متجر تقليدي سيعني ذلك بحثك عن

موقع جغرافي مثالي، شراء منشئة وعمل الديكورات

المناسبة والحصول على موظفين وغيرها من التفاصيل

الكثيرة، وال ننسى اإلجراءات القانونية التي يتطلبها حصولك

على متجر تقليدي.

 

أما بالنسبة للمتجر االلكتروني فلن تحتاج سوى إيجاد الجهة

المختصة التي ستساعدك بدورها بإنشاء المتجر بالبرمجية

األنسب لطلبك وهدفك وطبيعة مشروعك.

 

لك احرص على اختيار أكثر األشخاص مهارة في هذا المجال،

كالمختصين ضمن فريق عمل تطبيق أعمال الذي بدوره

سيقدم لك كل ما يحتاجه مشروعك، فالتطبيق قائم على

فريق عمل خبير تماما ويعرف جيدا كيف يجسد أفكارك

وتطلعاتك على أرض الواقع وتقديم أكثر النتائج مثالية

وتناسبا مع ما تنوي عمله وانجازه.

 

بحيث أن تطبيق أعمل يحتوي على أكثر من خدمة متعلقة في

مجال المتاجر االلكترونية وانشائها ببرمجيات مختلفة مثل:

 

انشاء متاجر الكترونية ببرمجة خاصة

 
امتلك متجرا الكترونيا بأحدث الواجهات والتصاميم، سيقوم

أعمال ببناء المتجر االلكتروني الخاص بك بأنظمة حديثة،

وطريقة عرض بسيطة وسلسة ليسهل على عمالئك

استخدامه بفاعلية.

 



انشاء متاجر الكترونية عبر المنصات الداعمة.

ابدأ مشروع التجارة االلكترونية بطريقة احترافية، تمنك من الوصول للعمالء 

المحتملين والحصول على عمالء جدد لما تقوم ببيعه سواء أكان خدمة أو منتج.

 

Drop shipping انشاء متجر

 
في حال كنت ترغب بالحصول على متجر ولكنك ال تمتلك أية منتجات، حتما متجر

ال Drop shipping هو ما تبحث عنه للبدء بالمشروع.

 
سيقوم أعمال بإنشاء متجر من هذا النوع ألجلك، كل ما تحتاجه فقط هو طلب

Drop shipping الحصول على خدمة انشاء متجر

 

المتجر االلكتروني لن يكلفك الكثير من النقود إلنشائه.

 

وبما أنه تم الحديث سابقا عن تطبيق أعمال وذكر أنه

احدى التطبيقات الرائدة في مجال االعمال التقنية

والتجارة االلكترونية، فانه وحتما ستجد خدمة

التسويق لمتجرك ومنتجاتك واختيارها للحصول على

تسويق احترافي للمشروع.

 

سيكون التسويق لمتجرك أكثر فعالية.

 

بحيث أنه وبوجود تطبيق أعمال ستحصل على تطبيقك المتكامل بتكاليف

مناسبة تماما.

 

بوجود متجر الكتروني خاص بك وبعالمتك التجارية،

فذلك يعني أنك ستحصل على تسويق أكثر تكامال

وفعالية.

 



واآلن ما الذي يمنعك من أن تكون صاحب متجر الكتروني مثالي! بعد أن عرفت عن تطبيق مثل تطبيق

أعمال الذي سيوفر لك كل ما تحتاجه، من برمجة وانشاء متجر يتناسب مع تطلعاتك وأهدافك،

بواجهة مميزة جذابة وطريقة تنسيق وتتابع باحترافية مطلقة، كما وبالتأكيد يمكنك الحصول على

خدمات إدارة المتاجر واضافة المنتجات أو التعديل عليها.

 
وخدمات التصميم للصور وتصميم هوية بصرية خاصة لمشروعك، وحتى التصوير. تعد جميع هذه

الخدمات مثاال بسيطا جدا لما يمكن لتطبيق أعمال تقديمه لك، وتأكد من أنك ستكون راض تماما

عن جودة الخدمة المقدمة لك، فهي على قدر عال من المثالية واالحترافية.
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