طراحی سایت صرافی
نویسنده  :مرجان عمادی

صرافی ها و ارز های دیجیتال!
در حال حاضر با در نظر گرفتن تورمی که در بازار ایران موجود می باشد ،ارز های
دیجیتالی به شدت مورد توجه مردم قرار گرفته است .طراحی سایت صرافی برای بیشتر
صرافی ها و ارز های دیجیتال صرافی ها در جهت خدمت رسانی بهتر و همچنین جلب
مشتریان بیشتر ،بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود .همچنین طراحی سایت صرافی برای
این دسته از مشاغل مزایای بسیار زیادی را با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که صرافی
ها به کمک طراحی سایت صرافی می توانند اقداماتی نظیر اطالع رسانی از آخرین و
بروز ترین قیمت ارز ها ،ثبت نام افراد مختلف برای آزمون های بین المللی همچون زبان
و موارد دیگری از این قبیل را انجام دهند .با در نظر داشتن این نکته که در کشور

عزیزمان ایران به صورت پیوسته بر تعداد مخاطبین اینترنت افزوده می شود ،بزرگترین
و ایده آل ترین فرصت برای بیشتر مشاغل بزرگ و کوچک فراهم شده است که از این
طریق می توانند با طراحی سایت مورد نظر خود به سودآوری بسیاری دست پیدا کرده و
در این صورت موجب گسترش فعالیت خود شوند .شرکت نرم افزاری و متخصص وب
وایت با هدف رونق کسب و کارها و مشاغل و همچنین جلب رضایت مخاطبین ،خدمات
ویژه ای را در زمینه های مختلف اعم از طراحی سایت صرافی و همچنین طراحی سایت
های فروشگاهی ارائه کرده است.

وب سایت باید حس اعتماد را در کاربران بیدار کند!

پایه و اساس طراحی سایت صرافی و ارز های دیجیتالی ،آشنایی کاربران با سبک کاری
ویژه و همچنین شخصیت برند منحصر به فرد شما است .در وب وایت شما به سادگی می
توانید با طراحی سایت مورد نظر خود به صورت اختصاصی ،پیام خود را با دقت و به
درستی به مشتریان و کاربران خود منتقل کنید .همچنین شما می توانید با داشتن یک سایت
کامال حرفه ای و تخصصی ،کلیه نیاز های مخاطبین و کاربران خود را به خوبی پوشش
دهید و برند و شغل خود را به خوبی و کامال حرفه ای به کاربران و مخاطبین عزیز نشان
دهید .تیم حرفه ای و متخصص وب وایت در کنار شما است تا مشتریان خود را با ایجاد
حس عالی و فوق العاده و همچنین اطمینان از طریق ساختن تصویر کاملی از نمونه کار
ها ،محتوای فوق العاده ،خدمات آنالین و همچنین توجه به اصول طراحی و زیبایی شناسی،
به سایت صرافی و ارز های دیجیتالی خود جذب کنید.

مزایای طراحی سایت صرافی توسط وب وایت











طراحی وب سایت واکنش گرا و ریسپانسیو بودن آن
انجام بهینه سازی سایت برای گوگل
طراحی وب سایت حرفه ای و با کیفیت با تعرفه مناسب و به صرفه
فراهم آوردن محیط مدیریت به صورت فارسی در سایت
قرار دادن امکانات فوق پیشرفته و بسیار کاربردی در وب سایت
پشتیبانی  24ساعته
تضمین امنیت بسیار باالی وب سایت
تضمین سرعت باالی وب سایت شما
آموزش نحوه مدیریت کردن وب سایت

چرا تیم طراحی سایت وب وایت؟

گروه مهندسی حرفه ای وب وایت به شما این اطمینان را می دهد تا به صورت کامال
حرفه ای و مطابق با خواسته شما سایت مد نظرتان را طراحی کند و به شما ارائه دهد.
همچنین تیم متخصص وب وایت آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار شما
است .اگر شما در هر زمینه ای با مشکل مواجه شدید و یا نیاز به مشاوره داشتید ،می
توانید با ما تماس حاصل فرمایید تا مشاوره های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار
دهیم.

سخن پایانی
تیم متخصص وب وایت در جهت افزایش و جلب رضایت مشتریان گرامی تالش می کند
تا بهترین و باکیفیت ترین خدمات را ارائه دهد.
پس در نتیجه تیم وب وایت آماده است تا به صورت اختصاصی در زمینه ارائه طراحی
سایت به شما کاربران عزیز مشاوره دهد .شما می توانید جهت درخواست مشاوره به بخش
مشاوره در سایت مراجعه کنید و از خدماتی که در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم نهایت
استفاده را بکنید .اگر شما در رابطه با نحوه ی طراحی سایت صرافی و یا سایر خدمات
سوالی داشتید ،می توانید پیشنهادات خود را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات فوق العاده شما عزیزان هستیم.
همچنین شما عزیزان می توانید برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان با
شماره  09304852006یا شماره  031-91010620تماس حاصل فرمایید و یا به
نشانی  info@webwhite.irایمیل بزنید تا در کمترین زمان حداکثر  24ساعت به
صورت کامالً حرفه ای کارشناسان ما به سواالت شما پاسخ بدهند.
ممنون که تا پایان ما را همراهی کردید.

چهار نکته ای که شما در این مقاله یاد گرفته اید :
 .1صرافی ها و ارز های دیجیتال!
در حال حاضر با در نظر گرفتن تورمی که در بازار ایران موجود می باشد ،ارز های
دیجیتالی به شدت مورد توجه مردم قرار گرفته است .طراحی سایت صرافی برای بیشتر
صرافی ها و ارز های دیجیتال صرافی ها در جهت خدمت رسانی بهتر و همچنین جلب
مشتریان بیشتر ،بسیار موثر و تاثیرگذار خواهد بود.
 .2وب سایت باید حس اعتماد را در کاربران بیدار کند!
پایه و اساس طراحی سایت صرافی و ارز های دیجیتالی ،آشنایی کاربران با سبک کاری
ویژه و همچنین شخصیت برند منحصر به فرد شما است .در وب وایت شما به سادگی می
توانید با طراحی سایت مورد نظر خود به صورت اختصاصی ،پیام خود را با دقت و به
درستی به مشتریان و کاربران خود منتقل کنید.
 .3مزایای طراحی سایت صرافی توسط وب وایت
 طراحی وب سایت واکنش گرا و ریسپانسیو بودن آن
 انجام بهینه سازی سایت برای گوگل
 طراحی وب سایت حرفه ای و با کیفیت با تعرفه مناسب و به صرفه
 فراهم آوردن محیط مدیریت به صورت فارسی در سایت
 قرار دادن امکانات فوق پیشرفته و بسیار کاربردی در وب سایت
 پشتیبانی  24ساعته
 تضمین امنیت بسیار باالی وب سایت
 تضمین سرعت باالی وب سایت شما
 آموزش نحوه مدیریت کردن وب سایت
 .4چرا تیم طراحی سایت وب وایت؟
گروه مهندسی حرفه ای وب وایت به شما این اطمینان را می دهد تا به صورت کامال
حرفه ای و مطابق با خواسته شما سایت مد نظرتان را طراحی کند و به شما ارائه دهد.
همچنین تیم متخصص وب وایت آماده ارائه مشاوره تخصصی در زمینه کسب و کار شما
است .اگر شما در هر زمینه ای با مشکل مواجه شدید و یا نیاز به مشاوره داشتید ،می
توانید با ما تماس حاصل فرمایید تا مشاوره های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار
دهیم.

