نوع الموقع | تعريفي
يستخدم نفس خصائص القالب

السعر يشمل
تركيب المنصة وتجهيزها بالمكون اإلضافي الخاص المتجر وتخصيص الصفحات الالزمة لعمل
النظام بشكل سليم

خيارات قياسية وأساسية



















صفحة رئيسية لمحتويات الموقع
تخصيص الصفحة لنوع معين من الشاشات
صفحات فرعية لتصنيف الموقع
ساليد دعائي لكل صفحة او صفحة رئيسة
نموذج اتصال
قوائم رئيسية
قوائم تذييل
تخصيص القالب حسب فكرة الموقع
خطوط مخصصة
إمكانية استعراض الفيديو
انشاء معرض اعمال
امكانيه استخدام المقاالت
امكانيه دمج مكونات إضافية من قبل العميل
ربط حسابات التواصل
ايقونة محادثة واتس اب
تصميم صور تحاكي فكرة الموقع
إعادة تصميم العالمات التجارية الخاصة بالشركاء
ربط عالمات خاصة بالموقع معروف موثوق

خيارات مقابل سعر لتنفيذها








ارشفة الموقع لمحركات البحث
نماذج مخصصة
محادثة مباشرة
لغة إضافية
دمج مكون إضافي مساعد متجر
دمج مكون إضافي مساعد اعالنات

مميزات القالب المستخدم مع هذا الموقع
قالب avada





































دعم اللغة العربية واالتجاهات
دعم محرر النصوص
لوحة تحكم بالقالب مستقلة
باني صفحات
متعدد االستخدامات
منطقة هيدر متنوعة
متجاوب مع الشاشات
إخفاء اقسام او محتويات لشاشات معينة
استخدام خلفيات لمناطق متنوعة بالقالب
دعم لخلفيات الفيديو
رفع خطوط مخصصة
استخدام مخصص للخطوط
موثرات للصور
ايقونات جميلة
دعم كامل للمربعات الجانبية
 6مناطق بقائمة التذييل
تحديد اعمده للتذييل
إخفاء منطقة التذييل
منطقة حقوق مع التحكم بضهورها او االخفاء
التحكم بموضع ايقونات التواصل
عمل مربعات تعريفية لالعضاء
تخصيص ساليد شو لكل صفحة
دعم الشهر مشغالت الميديا
معرض صور
اليت بوكس
شريط صور
شريط غلق وفتح بالتحكم بمحتوياته الداخلية
قائمة اختيار بااليقونات
صناديق تحذير
التحكم بشكل والوان االزرار
صناديق االسعار
دعم لوضع خرائط قوقل
دعم استخدام المربعات الجانبية داخل الصفحة
التحكم بشكل المربعات الجانبية
شريط جانبي عمود عمودين
قائمة الميقا





































استخدام اكواد التنسيقات
قالب ابن إضافي
مناطق اكواد للتتب

التحكم بهوامش القالب
التحكم بهوامش الصناديق
االعداد الكامل المسبق لجميع خواص القالب
ملحقات إضافية الضافة مميزات للقالب
محسن الرشفة الموقع
التحكم بشكل الصفحات بعيد عن خيارات
القالب
نسخ الصفحات
نسخ الصناديق والمكونات
دعم معرض االعمال
دعم المدونات
دعم المتاجر
دعم المنتديات
دعم اإلعالنات
دعم النماذج المخصصة
دعم مكون اللغة اإلضافية
تصميم مغاير تماما لكل لغة بالكامل
منطقة تسجيل
دعم كامل لالكواد المختصرة
نسخ احتياطي للقالب
مربعات جانبية خاصة بالقالب
تكوين مربعات جانبية مخصصة
تكوين أعمدة يسار ويمين للمربعات الجانبية
التحكم باطار النماذج
التحكم بصفحة البحث
قائمة مخصصة لصفحة البحث
قائمة مخصصة لقائمة الجوال
التحكم بشريط العنواين
خلفيه مخصصة لشريط العنواين
الغاء شريط العنواين لصفحات محددة
شريط هبوط الصفحة
التحكم بزر الى األعلى
التحكم بإلغاء وتفعيل مميزات ال تحتاجها

المميزات اليمكن حصرها يمكنك زيارة موقع القالب https://avada.theme-fusion.com

Skyweb

