
 نوین وردپرس

 

 شویم آشنا تر بیش ساز فروشگاه ووکامرس با*

 سالم خدمت همراهان همیشگی وب سایت نوین وردپرس...

( که بین وبمستر  woocommerce اسفند با شما خواهیم بود با معرفی افزونه محبوب و حرفه ای ووکامرس ) ۷امروز 

های دنیا و حتی وبمستر های وردپرسی که در ایران هستند طرافدارهای خاص خودشو داره. امکاناتی که این پالگین 

ه خودشون از این افزونه استفاده کنند. ووکامرس از فارسی شده داره همه رو به گونه ای مجاب میکنه که برای فروشگا

میلیون دانلود ، رکورد خوبی به جای گذاشته ) طبق  ۱۳است که تا همین لحظه با حدود  woothemes دستاورد های تیم

 سراغ معرفی این افزونه... ( بریملینک در این  woothemes آمار تیم

 

 اه ساز میتوانید تجارت خودووکامرس یک افزونه اوپن سورس است برای سیستم وردپرس است ، شما با ووکامرس فروشگ

سال پیش ( نوشته  ۴) یعنی حدود  ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۷را به ساده ترین صورت راه اندازی و کسب درآمد کنید. این افزونه در 

https://www.woothemes.com/woocommerce/
https://www.woothemes.com/woocommerce/


شد و با گذشت این مدت کم به محبوبیت کم نظیری دست یافت. از مهم ترین دالیل این محبوبیت میتوانید به سهولت 

 ه کرد. هدف اصلی سازندگان این افزونه هم حاکی از کمک به گسترش فروش آنالین در جهان است.در استفاده از اشار

 تاریخچه ووکامرس:

که مایک جولی، آیووا و جی کاستر،   توسعه داده شده است. woothemes همان طور که اشاره شد ووکامرس توسط تیم

، در یک کنفرانس با تمرکز بر تجارت الکترونیک با استفاده WooConf، اولین ۲۰۱۴در نوامبر  توسعه دهندگان آن هستند.

شرکت مطرح  ۳۰۰در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا برگزار شد که موجب همراهی و جلب توجه بیش از  WooCommerceاز 

اسفاده درصد فروشگاه های آنالین دنیا از ووکامرس  ۳۰میده ، بیش از  BuiltWith در سراسر جهان گردید. طبق آماری که

افرودنی رایگان و پرومیوم می باشد. خوشبخانه ووکامرس نیز  ۳۴۰میکنند. در حال حاضر افزونه ووکامرس دارای بیش از 

از جمله ی افزونه هایی است که بصورت کامال فارسی از طرف تیم ووکامرس فارسی ارائه می شود که راحتی این فروشگاه 

 ساز را چندین برابر کرده است.

 



آن است ، و همواره درصدد آن هستید که فروشگاه آنالینی راه  CMSنتیجه گیری: اگر شما سایتی دارید که ووکامرس 

 ، ووکامرس یک افزونه ) پالگین ( بسیار مناسبی برای این کار است. اندازی کنید که شما در رسیدن به هدفتان کمک کند

این یک نوشته کوتاه بود درباره ووکامرس، تاریخچه و کاربرد آن ... در آینده ی نزدیک به تدریج نحوه استفاده از این افزونه 

را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشد. در نهایت ووکامرس را از این لینک و فارسی ساز آن را از این لینک میتوانید 

 دریافت کنید.

 .موفق باشید

 


