فرصتی منحصر به فرد برای تمام
کسب و کار ها با لیموبیت

لیموبیت

هم قدم باکسب و کار اینترنتی شما

با هر ایده و در هر مقیاسی لیموبیت
آمـادسـت تا بستر مناسبی رو برای
گ س ــت رش ک ا ر ش ــم ا ف راه ــم ک ن ه
کسب و کـــار موفق از آنچه در آینده
میبینید به شما نزدیک تر است!

داشــتن فروشگاه اینترنتی و ارائه آنالین خدمات و محصوالت دیگه
کار پیچیده و پر ریســکی نیســت ،با پلتفرم فروشــگاه اینترنتی
لیموبیت فروش در دنیای مجازی رو به واقعیت تبدیل کنید.

کاتالوگ محصوالت و خدمات شرکت لیموبیت
تاریخ تنظیم

نگارش
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وب سایت لیموبیت

تلفن

www.limoobit.com

021-76250135-6

یه تیم سخت کوش
و با انگیزه

ســـــــالم!
دوست دارید
لیموبیت رو
بشناسید؟
ســام گرمــی عــرض مــی کنیــم
خدمــت همــه دوســتانمون کــه هر
لحظــه تــو فکــر گســترش و بهبــود
کســب و کارشــونن؛ بــه خصــوص
شــما کــه داریــد ایــن مطلــب رو
میخونیــد .همــراه مــا در بخــش
هــای مختلــف کاتالــوگ باشــید
تــا کامــا لیموبیــت رو بــا تمــام
بخــش هــای کارش بشناســید.

لیموبیت رو با طراحی
فروشگاه اینترنتی بشناسید
براتــون ســوال پیــش اومــده کــه ایــن لیموبیتــی
کــه همــش ازش صحبــت میکنیــم چیــه و
چیــکار بــه شــما داره؟ خــب بایــد بــا افتخــار
خدمتتــون بگــم کــه اینجــا تــوی لیموبیــت ،مــا
تعــدادی از متخصصیــن حــوزه  ITو همچنیــن
بازاریابــی رو بــا هــدف ارائــه و توســعه بهتریــن
پلتفــورم هــای فروشــگاه اینترنتــی دور هــم جمع
کردیــم؛ کــه البتــه ایــن روزا کار واقعــا ســختیه!

ایــن اعضــا آزمــون و خطاهــای
زیــادی رو در کنــار هــم تجربــه
کــردن تــا امــروز بتونیــم بــه
جــرأت بگیــم کــه تــوی زمینــه
خودمــون بــا یــه تیــم ســخت
کــوش و بــا انگیــزه ،بــا بهتریــن
هــا رقابــت مــی کنیــم؛ کــه
البتــه جــا داره یــه خســته
نباشــید بــه همشــون بگیــم!

من یه ایده دارم!!!
همه ما وقتایی بوده که ایده های جذابی برای کـسب و کار از ذهنمون گذشته
که خیلی هاشـون هم واقـعا خـوب و اقتصادی بوده ،ولی اجرایـی شدنشـون
سخت بوده .همه یه فروشگاه قدرتمند و بی نقـص مثل دیجی کاال می خـوان

و میگن همچین چیزی شدنی نیست یا خیلی پول می خواد؛ خب باید بهتون
بگم که لیموبیت واســه همین اینجاســت! یه فروشگاه اینترنتی راه بنداز با زیبایی
منحصر به فرد

با تمام قابلیت هایی
که بهش
نیاز داری

خالق و ایده پرداز
باش

برای هدفت بجنگ و
صبر نکن

موفق میشی چون
تالش کردی

کمتر درگیر جزئیات باش
و بیشتر به کار بپرداز

همیشه چیزی رو که
نتیجه بهتـری میده
انتخاب کن

ما تعداد زیادی از قابلیت های ریز
و درشـتو در اختیار شما میگذاریم
تا حـتی راحـت تـر از روش های
ســنتی فروش به مشتری هاتون
نیاز اونها رسیدگی کنید .اینطوری
وقت بیشتری دارید که به کارهای
اصلی و بـهتـر کردن خدماتـتون
بپردازید .کـی میدونه شاید توی
این زمـان ایده های خوبـی برای
پیشرفت اومد سراغتون!

خیلی وقتها داشتن سلیقه خـوب هم برای طراحی یک فروشگاه
کافی نیست؛ باید جوری طراحیش کنی که همه خوششون بیاد

و دوست داشته باشن توی فروشگاهت چرخ بزنن!

ولی چطور میشه همه رو راضی کرد؟
خب توی لیموبیت اینجوریه که ما عالوه بر به کارگیری
گرافـیست های با تـجربه برای طراحی ،قسمت های
حـساس کار رو به نـظرسنجی و حـتی تست A&B
میـگذاریم تا در نهایت خروجی کـار در عین زیـبـایی
کارآمد هم باشه!

امنیت
هسته ای
یــه فروشــگاه اینترنتــی بایــد
از همــه نظــر امنیــت باالیــی رو
داشــته باشــه .هرچــی باشــه
شــما داریــد از طریــق اون کســب
درآمــد مــی کنیــد و مشــتری
هــای زیــادی قــراره ازتــون خریــد
کنــن.

لیموبیــت حتــی ذره ای جــای
شــک تــوی ایــن زمینــه باقــی
نذاشــته.
مــا بــا پیــاده ســازی قــوی ترین
و بــه روز تریــن پروتــکل هــای
امنیتــی روی ایــن فروشــگاه
هــا ،یــک تجــارت بــی نقــص
رو بــرای شــما و اطمینــان بــاالی
خریــد رو بــرای مشــتریانتان
فراهــم مــی کنیــم.

چطور میشه صفحه اول گوگل بود و اونجا موند؟
خب رقابت توی فضای ایـنترنت اینطوریه که سـایت
چه کسی توی صـفـحه اول گوگل نمایش داده میشه،
مثل این میمونه که مغازه کی جای بهتـری داره و نبش
خیابون اصلی واقع شده.
هیچ جای نگرانی نداره چون ما فـکرشو کردیم؛ نه تنها
ویژگی هایی در این فروشگاه ها قرار داره که این مسئله
رو راحــت میکنه بلکه لیموبیت یه تیم کامال حرفه ای رو
داره که فقط برای باالبردن هوش تجاری و مشــاوره در
حوزه مدیریت و بازاریابی یک فروشگاه اینترنتی از صفر تا
صد در خدمت شماست.

چرا همه دارن از
لیموبیت میگن؟

با پیوستن به لیموبیت
...

و مطرح کردن ایده هاتون
...

قطعا به موفقعیت می رسید
...

اعضای شرکت
لیموبیت

چشم انداز
شرکت لیموبیت
بهترین راهکار  Ecommerceدر ایران

فرهاد

امیرعلی

Founder & CEO
دانشجوی دکترای مهندسی
نرم افزار

کارشناس ارشد گرافیک
کامپیوتری

فاطمه

نفیسه

Co-Founder/Executive Director

فرزانه

Software support
کارشناس ارشد مهندسی
نرم افزار

شـرکت های زیـادی هستند که طراحـی
وب سایـت انجام میدن و اسـم و رسمی
دارنـد و توی کار خودشون بسیار ماهرند
ولی با توجه به نیازهای بازار امروز کمبود
یک شرکت تخـصصی در حـوزه طراحی
فروشگاه اینترنتی احساس میشه.
مــا بــا ایــن هــدف کــه بتونیــم ایــن
جــای خالــی رو در بــازار پــر کنیــم و
حتــی کمــی کیفیــت ایــن بــازار رو
افزایــش بدیــم دســت بــه تاســیس
چنیــن شــرکتی زدیــم.

سیاوش

Senior Developer

کارشناس ارشد مهندسی
نرم افزار

مهدی

Financial Manager

کارشناس ارشد مدیریت
مالی

برای مشاهده بقیه دوستامون همینجا کلیک کن

کارشناس ارشد مهندسی
نرم افزار

الهام

salesperson

کارشناس مدیریت بازرگانی

فقط داشتن فروشگاه
اینترنتی کافی نیست
خیلی زیـادن کسانی
که پا به عرصه آنالین
گذاشتن و حـتی بـا
داشـتـن اطـالعـات
اقـتـصـادی قـابـل
قبولی که از کـسـب
و کارشون به نتیـجه
نرسیدن ،شاید خـود
شمـا هـم همـچـین
تـجـربه ای داشتـید.

شاید مســئله خیلی
پیچیــد ه ا ی نبا شــه
ولی مشکل از جایی
به وجــو د میا د که
شما بـخواید همـون
نـگاه سـنـتی رو بـه
کسـب و کار آنـالین
داشـته باشـید ،چون
چالش ها همونه ولی
ابـزار و عـملکردتـون
بـرای حـلـش فـرق
میکنه.

برای همین لیموبیت
تصمیم گرفـت کـه
یه تیم کامـال حرفه
ای توی ایـن زمینه
تشکیل بده تـا بـه
دوستانمون کمـک
کـنـیـم از هـمـون
قدم اول همه چـیز
رو اصـولـی پـایـه
گذاری کنند و طبق
مارکـتینگ آنـالین
پیش برند.

تیم مشاوره هوش تجاری

کارشناس مهندسی نرم
افزار

کارشناس ارشد مهندسی
نرم افزار

UI / UX

تیم مشاوره هوش تجاری و دیجیتال مارکتینگ لیموبیت با تخصص
در زمینه استراتژی های فروشگاه اینترنتی هوای شما رو از صفر تا صد
داره چون در اصل موفقیت کسب و کار شما ،موفقیت کسـب و کار
ماست و این یه شعار نیست!

Content Creator

QC & Support Manager

مژگان

خدمات و
محصوالت

در این بخش میخوایم یک مقدار بررسی کنیم که مشخص بشه
برای داشتن فروشگاه آنالین با چه پلتفرم هایی طرفیم و به چه
ابزاری نیاز داریم تا متناسب با کارتون از بین اونا انتخاب کنیم!

Multistore

Marketplace

Drop shipping

فروشگاه C2C

فروشگاه B2B

فروشگاه B2C

دیجیتال مارکتینگ

سئو

مدیریت محتوا

طراحی  appاندروید

سایت اختصاصی

طراحی app ios

حتما قبل از شروع،

فروشگاه اینترنتی

کمی تحقیق الزمه!

چه مدل فروشگاه اینترنتی برای کسب و کار من مناسبه؟

1

از کسب و کار خودتون اطالعات بیشتری داشته باشید و بدونید کجای
بازار ایستادید .نحوه ارائه محصول و خدمات شما به چه صورته؟ بازار
هدف شما کجاست و این خدمات رو در اختیار چه کسی میذارید؟ این
خدمات رو در چه مقیاسی ارائه میکنید؟

2

وقتی پلتفرمی انتخاب میکنید باید در نظر داشته باشید که آیا با سپری
شدن زمان و رشد شما انتخابی که کردید پاسخگوی نیازهای کارتان
خواهد بود؟

3

اگر کسب و کار شما از پتانسیل باالیی برای رشد برخوردار باشه ،تا چه
میزان مایل به صرف هزینه برای پیشرفت آن هستید؟

مدل های مختلفی از فروشگاه اینترنتی وجود دارد که لیموبیت تقریبا همه مدل
ها را ارائه میکنه ،فروشگاه اینترنتی  B۲Cیا مدل استاندارد از بین آنها شناخته
شده ترین مدل است.

فروشگاه اینترنتی
استاندارد ()B2C

فروشگاه اینترنتی
Marketplace

فروشگاه اینترنتی
C2C

فروشگاه اینترنتی
Multistore

فـروشـگاه هـای B2C
مـدلیه که شـما در آن
محصوالت خودتـان را
خودتـان می فروشـید.
مثل خیلی از فروشگاه
های آنالین

ایـن مـدل شـبیه وب
سایت هایی است کـه
به جز صاحب فروشگاه
فـروشـنده هـا نیـز در
آن می فـروشند ،مـثل
دیجی کاال ،بامیلو!

این نمونه فروشگاه در
اختیار کاربران قرار می
گیره تا محصوالتـشان
را برای فروش به هـم
بـارگزاری کـنند ،مثـل
بازار ،شیپور!

این نمـونه جدید است
که در آن کدهای سایت
روی یـک سـرور قـرار
می گیرد ولـی چندیـن
سایـت به Database
آن وصل می شوند!

فروشگاه
آریا دیزل

راهکار لیمویی ما

فروش آنالین قطعات

قدم به قدم تا آخرش هستیم!
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آریــا دیــزل نماینــده انحصاری
کامیــون و کشــندههای
ســنگین « رنــو تراکــس »
فرانســه در ایــران اســت.

همیشه قدم اول برای راه اندازی یک کار جدید برنامه ریزی است .چیدمان صحیح اجزا کنار
هم ،مدیریت درست کارها و کنترل کردن همه چیز برای اطمینان از پیشرفت صحیح کارها
الزمه.ف تو هر چهار مرحله کنار شماییم ،با راهکار خاص لیموییمون.

جلسه و تحلیل

طراحی و ساخت

آموزش و QC

پشتیبانی

برنامه ریزی

چیدمان اجزا

مدیریت کارها

کنترل عملکرد

بـیـشـتر از اون
چیزی که فکرش
رو بکنید لیموبیت
روی وب سایتش
ا طال عــا ت کا مل
دربــاره محصول،
قیمــت ها ،نحوه
خدمات ،پشتیبانی
و  . .د ا ر ه و لی
همیشه یک گفتگو
با کارشناسان حرفه
ای می تونه مسیر
رو برای شما روشن
تر کنه.

بدون اغراق باید
بگیــم لیمو بیــت
بهترین شرکتی است
که میتونید در زمینه
طراحی فروشــگاه
اینترنتــی و انواع
 Ecommerceها
در ایران پیدا کنید!
فقــط کافیه برای
تصدیــق این ادعا
نگاهی بــه نمونه
کارهامون بیاندازید
یــا حتی ســا یت
لیموبیت!

کـارکـردن با یه
هو ا پیمــا ی
آ نال یــن ا و نم ا ز
جنــس پلتفــر م
های فروشــگاهی
لیمو بیــت قطعــا
آسونه ولی چون
جزئیات زیادی در
نرم افزار وجود داره
لیموبیت برای شما
ر ا ه کا ر جلســا ت
آ مو ز ش حضوری
را در نظر گرفته تا
هیچ نکته ای باقی
نمونه.

پشتـیبـانیـــتون
چطــو ر ه ؟ ا یــن
سوالیه که همیشه
می پرسید و جواب
ما «همه سعیمونو
می کنیم فوق العاده
باشیم» هست .اول
راه چون دغدغه
ها زیــاده و کلی
کار وجود داره ما
شش ماه به صورت
رایــگان در کنار
شــماییم و بعضی
وقتا یک سال!

فروشگاه
بتل باکس

فروشگاه
یدکی لند

شاپ کاستومایز کیس

شاپ قطعات خودرو
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فروشــگاه اینترنتــی بتــل
باکــس تنهــا فروشــگاه
ســاخت کیــس کاســتومایز
بــرای گیمرهــا اســت.

یدکــی لنــد یکــی از محصوالت
لیموبیتــه و کارش فــروش
قطعــات تمامــی خــودرو هــا
مســتقیم از بــازار اســت.

فروشگاه
اتحادیه امکان

شاپ فروش لوازم خانگی
1399

فروشــگاه اینترنتــی امــکان
چندیــن ســال اســت در زمینه
اجنــاس اصلــی و نیازهــای
روزمــره فعالیــت میکننــد

فروشگاه
سیلورسیب

فروشگاه آنالین صنایع دستی

1398

حرفه ای ها تا رسیدن به گنج کنار شما هستند

اگر قصد ورود حرفه ای بازار آنالین رو دارین و به صورت ساده ،می خواهید وب سایت شما

توی محیط آنالین بفروشه قطعا به جزئیات بیشتری نیاز دارید ،این تنها نگاه کوتاهی درباره

یک مجتمع تجاری اینترنتی با
هــدف کمک به رونق تولید از
طریق فراهم ســازی یک بستر
الکترونیکی پویا است.

روند عملکرد ما بود و قطعا محصوالت و خدمات ما برای شما بیش از این خواهد بود.

برخی نمونه کارها

فروشگاه
زریرطب

فروش آنالین تجهیزات پزشکی
1400

نخســتین مرجع تخصصی نقد
و بررسی و فروش اینترنتی کاال
و تجهیزات پزشــکی  ،آرایشی و
بهداشتی در ایران است.
تجربــه شــیرین خریــد آنالیــن رو بــا پلتفــرم فروشــگاه
اینترنتــی لیموبیــت بــرای مشــتریانتون فراهــم کنیــد.

چرا؟ چگونه؟ چه چیزی؟

برای موفقیت حتما الزم نیست آدم منحصر به فردی باشی یا کار خاصی

انجام بدی ،بعضی وقتا تنها با داشــتن چند تا دوســت خوب برای همیشه

راه و مسیرتو پیدا می کنی.

پکیج های لیمویی

لیموبیت ازین دوستا زیاد داره

لیمو شیرین
کم هزینه با قابلیت های کافی
پکیج لیمو شیرین در هر یک از محصوالت کمترین قیمت با کارایی
الزم و کافی آن پکیج داره.

همکاران تجاری ما

لیمو شیرازی
حرفه ای و پیشتاز باشید
پکیج لیمو شیرازی شامل ماژول ها و امکانات پیشرفته است ،با
این پکیج جز بهترین ها هستید.

لیمو ترش
در یک کالم ،بی رقیب
پکیج لیمو ترش شامل حرفه ای ترین قالب و امکانات است ،قطعا
با این پکیج بی رقیب هستید.

اختصاصی برای شما

لیموبیت قابلیت های زیادی داره
که برای یک فروشگاه اینترنتی
الزم و ضروریه و هر کسی با
داشتن این ویژگی ها پیشتاز
کسب و کار خودش میشه
از اونجایــی کــه همیشــه ویژگــی
هــای اختصاصــی باعــث جــذب
بیشــتر مخاطــب هــا میشــه
لیموبیــت یــک ســری مــاژول و
امکانــات نــرم افــزاری خــاص و
اختصاصــی داره کــه مــی تونیــد
کنــار هــر پکیجی کــه داریــد اونها
رو ســفارش بدیــد و ایــن نویــد
وجــود داره کــه اگــر عملکــردی
را بــه صــورت اختصاصــی نیــاز
داشــته باشــید ،لیموبیــت تــوان
طراحــی و توســعه اون رو داره.

فروشگاه سازهای جانبی

اتصال به سایر نرم افزارها

Push Notification

ارسال پیامک هوشمند

ابزار تولید سر نخ

ورود با گوگل/فیس بوک

پیشنهاد شگفت انگیز

فیلترینگ پیشرفته

فروشگاه اینترنتی
B2C

لیمو شیرین

لیمو شیرین

 12میلیون

 25میلیون

شش ماه پشتیبانی رایگان قالب گرافیکی  25نفر ساعت اختصاصی سازی
شش ماه هاست رایگان

B2C

لیمو ترش

فروشگاهی برای همه

رایج ترین حالت فروشگاه اینترنتی شکل
 B2Cکه به آن خرده فروشــی آنالین نیز
گفته میشــه .شکلی از e-commerce

که بســیار ی از نام هــای مطر ح این
حوزه رو شــما در فضای خار ج از و ب
نیز میشناســید .بســیاری از برندها و
تولیدکنندگان برای پیش افتادن از رقیبان
و گســترش بازار فــروش ،نیاز به یک
فروشــگاه اینترنتی را ضروری میدانند.
بدســت آوردن اطالعات ا ســتر اتژ یک
از مشــتری و مصرف کننــدگان با هد ف
گســترش بــازار و ا فز ا یش فروش ،از
امتیازات منحصر به فرد داشتن فروشگاه
اینترنتیست.

طراحی لوگو تجاری ( 2طرح پیشنهادی)

فروشگاه اینترنتی
Marketplace

شش ماه پشتیبانی رایگان قالب گرافیکی  25نفر ساعت اختصاصی سازی
شش ماه هاست رایگان

لیمو ترش

Marketplace

 25میلیون

تمامی قابلیتهای عمومی نرم افزار

محبوب ترین از دید مشتری

 55میلیون

این نوع فروشــگاه که به آن بازارچه اینترنتی
پکیج 3ماهه SEO

قالب گرافیکی  60نفر ساعت اختصاصی سازی

یک سال پشتیبانی رایگان ماژول اتصال به سرویس پیامکی

نیز گفته میشــود در واقع بستری است تا در

آن تامیــن کننده های مختلــف یکجا جمع

شــوند و کاربر کاالهــا و خدمات مورد نیاز

خود را از فروشــنده هــای مختلف زیر نظر

پکیج 3ماهه SEO

قالب گرافیکی  60نفر ساعت اختصاصی سازی

یک سال پشتیبانی رایگان ماژول اتصال به سرویس پیامکی

یک فروشــگاه تهیه کند .بی طرف بودن در

ارائه محصوالت از مزایای این نوع فروشــگاه

پکیج اختصاصی

اینترنتیســت و از دید خریداران محل قابل

تماس بگیرید

با داشــتن چنین فروشگاهی شما وارد شکلی

پکیج اختصاصی

اطمینانی برای خریدهایشان است .همچنین

تماس بگیرید

متفاوت از همکاری با تولید کنندگان و منابع

اصلی عرضه محصوالت خواهید شد.
قالب  ٪100اختصاصی

تمامی قابلیتها با توجه به درخواست شما

قالب  ٪100اختصاصی

تمامی قابلیتها با توجه به درخواست شما

یک سال پشتیبانی رایگان

سرور ابری اختصاصی با حجم دلخواه

یک سال پشتیبانی رایگان

سرور ابری اختصاصی با حجم دلخواه

رقابت برندها با یکدیگر

تحولی در خرید آنالین

رقابت شدید برندها در بازار باعث شده تا تمایل آنها به
ورود به عرصه آنالین بیشتر بشه

بازارچه اینترنتی شیوه خرید آنالین را متحول کرده

با هزینه ای به مراتب کمتر ،صاحب فروشگاه خودت باش

تبدیل شدن از یک فروشگاه ساده به معیاری قابل اعتماد

بازار فروش گسترده و بدون مانع برای پیشرفت

ایجاد شرایطی متفاوت برای همکاری با تامین کنندگان مختلف

بدست آوردن اطالعات کلیدی از مشتریان برای اهداف بازاریابی

کاهش هزینه های بازاریابی محصول

فرصتی برای تولید کنندگان برای ارائه مستقیم محصول در بازار

فرصت به راه اندازی کمپین های تبلیغاتی گسترده

برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت ما مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت ما مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

فروشگاه اینترنتی

Drop Shipping

لیمو شیرین

لیمو شیرین

 25میلیون

 70میلیون

شش ماه پشتیبانی رایگان قالب گرافیکی  25نفر ساعت اختصاصی سازی
شش ماه هاست رایگان

Drop Shipping

 55میلیون

شــکلی بهینه و کارآمد از کســب و کار
اینترنتی که بســیاری از اســتارت آپ ها

پکیج 3ماهه SEO

قالب گرافیکی  60نفر ساعت اختصاصی سازی

یک سال پشتیبانی رایگان ماژول اتصال به سرویس پیامکی

پکیج اختصاصی

تماس بگیرید
قالب  ٪100اختصاصی

Multi Store

شش ماه پشتیبانی رایگان قالب گرافیکی  25نفر ساعت اختصاصی سازی
شش ماه هاست رایگان

Multistore

لیمو ترش

یک انتخاب استارت آپی

به ســمت آن گرایش پیــدا کردند؛ نیاز
بــه ســرمایه کمتر ،عدم نیــاز به انبار از
مزایای این مدل فروشــگاه است .با در
اختیار داشــتن بستری که تامین کنندگان
رو مســتقیم به مشــتری متصل میکنه،
هزینــه های مربوط به انتقال کاال به انبار
یــا فروشــگاه از بین میره .محصوالت از
لحظــه تولید امکان فروش دارند و این
مزایا فرصت مناســبی در اختیار کســب
و کار شــما میگذارد تا بیشترین تمرکز را
روی بازار هدف داشته باشید و با سرعت
بیشتری رشد کنید.

تمامی قابلیتهای عمومی نرم افزار

فروشگاه اینترنتی

تمامی قابلیتها با توجه به درخواست شما

لیمو ترش

مدیریت چند فروشگاهی

 90میلیون

یک ســایت رزرو هتــل آ نال ین رو در نظر
بگیرید با ســاختاری یکپارچه که به شــما

اجــازه میده هر تعداد زیــر مجموعه با
هــر تعــد ا د محصــو ل ر و د ر کنا ر هم
د ا شــته باشید .یا اینکه فروشگاهی دارید
که چندین شــعبه دارد و شما نیازمندید
تا همه آنها از یکجا و به یک شــکل اداره
شوند .سفارشــات و درخواست ها همه
از یک ورودی آنالین دریافت میشــوند و
براســاس نوع کاال یا موقعیت جغرافیایی
ایــن سفارشــات بیــن زیرمجموعه ها
تقســیم میشوند .بســتری مناسب برای
ســرمایه گذاری و رونق کسب و کار در
مقیاسی نامحدود فراهم کنید.

تمامی قابلیتهای عمومی نرم افزار

پکیج 3ماهه SEO

قالب گرافیکی  60نفر ساعت اختصاصی سازی

یک سال پشتیبانی رایگان ماژول اتصال به سرویس پیامکی

پکیج اختصاصی

تماس بگیرید
قالب  ٪100اختصاصی

تمامی قابلیتها با توجه به درخواست شما

یک سال پشتیبانی رایگان سرور ابری اختصاصی با حجم دلخواه

یک سال پشتیبانی رایگان سرور ابری اختصاصی با حجم دلخواه

انباری مجازی

بدون محدودیت

یک انبار مجازی با ظرفیت بی نهایت

تمامی موانع برندسازی را یکجا بردارید و بدون
محدودیت برنامه ریزی کنید

کاهش نیاز به سرمایه اولیه در مقایسه با یک خرده فروشی

اداره تمامی فروشگاه ها از یک پنل مدیریت

صرفه جویی در وقت یعنی صرفه جویی در هزینه

بهره گیری از بازاریابی جداگانه زیر مجموعه ها

پیشنهادهای ویژه خرید شما رو منحصر به فرد میکنه

بهتر دیده شدن برندها یا محصوالت منحصر به فرد

پیاده سازی استراتژی های فروش فراتر از مرزهای بین المللی

امکان بازاریابی هدفمند و برندسازی

برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت ما مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت ما مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

فروشگاه اینترنتی

لیمو شیرین

لیمو شیرین

 40میلیون

 12میلیون

شش ماه پشتیبانی رایگان قالب گرافیکی  25نفر ساعت اختصاصی سازی

C2C

شش ماه هاست رایگان

C2C

تمامی قابلیتهای عمومی نرم افزار

 50میلیون

وب سایت های واسطه ای که بستری فراهم

میکنند تا کاال یا خدمات از یک مصرف کننده

شش ماه هاست رایگان

تمامی قابلیتهای عمومی نرم افزار

لیمو ترش

برآورده کردن انتظارات بزرگ

 25میلیون

همانطور که تمایل مصرف کنندگان برای پیدا
کردن کاال و خدمات در فضای آنالین بیشــتر

به دســت مصرف کننده دیگر برسد .بستری

پکیج 3ماهه SEO

کنار هم جمع کرده و به شــکلی کامال متفاوت

یک سال پشتیبانی رایگان ماژول اتصال به سرویس پیامکی

کــه به روش های مختلف مصرف کنندگان رو

B2B

شش ماه پشتیبانی رایگان قالب گرافیکی  25نفر ساعت اختصاصی سازی

B2B

لیمو ترش

نردبان ترقی کسب و کار

فروشگاه اینترنتی

قالب گرافیکی  60نفر ساعت اختصاصی سازی

کســب درآمد میکنند .این شــکل از کسب

شــده ،درخواســت تولید کنندگان و تامین

پکیج 3ماهه SEO

مورد نیازشــون در فضای آنالین نیز بیشــتر

یک سال پشتیبانی رایگان ماژول اتصال به سرویس پیامکی

کننــدگان برای بدســت آوردن مواد اولیه
شــده .اگر شما خدمات یا مواد اولیه ای برای

و کار اینترنتی به ســرعت در حال رشد است

قالب گرافیکی  60نفر ساعت اختصاصی سازی

شــرکت های دیگر تولید میکنید ،بدون تردید

و حتی طبق آمار بخشــی از فروش  B2Cرا

پکیج اختصاصی

نیز به خودش اختصــاص داده .ر ضا یت هم

تماس بگیرید

فروشــنده و هم خریدار از این نــوع معامله

باعث شــده تا هر روز به تعداد کاربران این
نوع پلتفرم اضافه شود.

برای حضور داشــتن در این چرخه به چنین
پلتفرمــی نیازمندیــد تا خریــداران بتوانند

بــه راحتی شــما ر ا پید ا کننــد  .به راحتی
از رقیبانتــان جلو بزنید و هدایت بازار رو به

پکیج اختصاصی

تماس بگیرید

دست بگیرید.
قالب  ٪100اختصاصی

تمامی قابلیتها با توجه به درخواست شما

قالب  ٪100اختصاصی

یک سال پشتیبانی رایگان سرور ابری اختصاصی با حجم دلخواه

تمامی قابلیتها با توجه به درخواست شما

یک سال پشتیبانی رایگان سرور ابری اختصاصی با حجم دلخواه

حجم زیاد معامالت

حضور در اینترنت

کیفیت ارتباط مشتریان ،حجم زیادی از معامالت
رو فراهم کرده

حضور داشتن در اینترنت فرصتی که به هر شکل باید
از آن استفاده کنید

استفاده ویژه از شبکه های مجازی در بازاریابی

سفارشات بزرگتر و کیفیت باالی معامالت

تامین کنندگان فراوان و دسترسی گسترده

فراهم سازی بازار گسترده برای فروش عمده

نداشتن محدودیت از زمینه فعالیت

نرخ تبدیل و جذب مشتریان جدید بیشتر

کمترین مداخله و پایین بودن هزینه معامالت

امکان تعامل و همکاری با سازمان ها

برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت ما مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت ما مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

زمان بندی

Android

 25میلیون

اپلیکیشن موبایل

طراحی Native

Java SE in Android Studio

RESTful API

واکشی خودکار محصوالت از سایت

 iosو Android
فروشگاه اینترنتی

اپلیکیشن یا وب سایت؟

iOS

 35میلیون
طراحی اختصاصی

Swift Development

RESTful API

واکشی خودکار محصوالت از سایت

اپلیکشن وب ویو

 3و  12میلیون
حجم بسیار پایین

همراه با فایل  APKبرای آپلود در

کامال ریسپانسیو

مناسب برای  iosو Android

Play Store

وب ســایت مشــتریان جدید رو جذب
میکنه و اگه به خوبی طراحی شــده باشه
اعتماد مشــتر ی رو در نــگاه اول جلب
میکنه؛ اما اپلیکیشــن خوب و کارآمد به
حفظ مشــتری کمــک میکنه و آنها رو در
چرخه فروش شــما نگه میداره .همچنین
بــا قابلیت های اپلیکیشــن نرخ تبدیل
بیشــتری خواهید داشت و فروش شما
تا چند برابر افزایش پیدا میکنه .داشــتن
اپلیکیشــن خیلی راحت شده و به همین
خاطر بســیاری از صاحبان کســب و کار
از ترکیب قدرت آن با قدرت وب ســایت
بــرای به دســت گرفتن بازار هدف خود
بهره میگیرند.
برای اطـالعات بیشـتر به وب سایت مـا

مراجعه کنیدwww.limoobit.com .

اپلیکیشن هوشمند
روند رشد استفاده از اپلیکیشن های هوشمند در
زندگی روزمره ما ،روز به روز در حال افزایشه

(میانگین)

هفته ها

اول

برنامه ریزی

 3روز

زیر ساخت

دوم

افزایش قابل توجه نرخ تبدیل
شتاب دهی و افزایش فروش

سرور یا هاست ،دامنه SSL ،و..

 7روز
 10روز

درج محتوا متنی ،تصویر

کنترل کیفیت

طراحی  ،UIصفحات داخلی و CTA

 9روز

بازبینی قالب ،سئو ،محتوا و..

تحویل و آموزش

 6روز

مستندات ،آموزش ،پشتیبانی آموزش

1
2
3
4

عملکرد بهتر و تعامل سریعتر اپلیکیشن و سرور
امکان شخصی سازی برای مشتریان

سوم

مذاکرات فروش ،پروپوزال و قرارداد

طراحی
محتوا و گرافیک

چهارم

پنجم

ششم

5

مذاکرات فروش ،پروپوزال و قرارداد

برای هماهنگی بین ایده های شما و عملکرد لیموبیت جلسه
ای برگزار می شه که نتیجه اون توافق همکاری است.

تامین زیر ساخت ،سرور ،دامنه و..

یک زیرساخت قوی برای محیط وب الزم و ضروری است.
معموال تهیه نام دامنه ،تغییر  NSها ،نصب گواهی SSL
چند روزی زمان می بره.

طراحی UI

طراحی پوسته یک وب سایت فروشگاهی نتیجه مستقیمی
در موفقیت شما داره ،تمام سعی ما اینه این کار رو به بهترین
شکل انجام بدیم.

درج محتوا ،درست کردن تصاویر اصلی

زمانی که طـراحی تـمام شد ،داشتن چند نمونه محتوا بـا
کیفیت و استاندارد نتیجه کار را کامل میکنه ،قبل از تحویل
محتوای الگو در سایت قرار می گیره.

کنترل کیفیت ،بازبینی همه چیز!

طـراحی دقـیـق و تـست عمـلکرد روی هـر خروجی ،دسـت
گ ها را هم رو میکنه! همه چیز بازبینی میشه تا
کوچکترین با 
آماده تحویل باشه.

 3روز

قابلیت های عمومی پلتفرم

1

ساختار

امکانات مدیریتی

مدیریت محصوالت به صورت عمده

بهترین شکل نمایش محصول

ویژگی های مثل مدیریت تصاویر ()Thumbnail Generator
درج و مدیریت ویژگی و مشخصات محصول و حتی درج
صفــات مورد نیاز حمل و نقل مثل جنس ،وزن ،ابعاد و...
محصوالتتون رو به بهترین شــکل بــه نمایش بگذارید.
رمز بی نهایت

امکان درج بی نهایت محصول و دسته بندی اونها به صورت
کلی و جزئی.
فیلتر محصوالت حرفه ای

به مشــتری هاتون کمک می کنه بر حسب قیمت ،سایز ،برند
و… از بین محصوالتتون راحت تر کاالی مورد نظرشون رو پیدا
کنند.
سالم گوگل!

پلتفرمی در اختیار شماســت که از طریق مدیریت هوشــمند
 URLها META tag ،ها و  ALT tagهای تصاویر رتبه شما
رو در موتورهای جســتجو (گوگل) از همان روز اول تضمین
میکنه.

3

2

طراحی

شما رو شگفت زده می کنیم
با دیدن تنوع پوســته ها و همچنین پوســته های
اختصاصی کسب و کار خودتون شگفت زده میشید.

محتوای بیشتر ،زندگی بهتر!
بدون هیچ محدودیتی به تعداد صفحات فروشگاهت
اضافه کن و اون رو با محصوالت و محتوای جذاب پر
کن.
لوگو تجاری مناسبی در نظر ندارید؟
تیم طراحی خالق ما در صورتی که تمایل داشته باشید
لوگوی منحصر به فردی برای کسب و کار شما طراحی
میکنه که مثل سایت فروشگاهتون در ذهن ها بمونه.
فروشگاهی با ظاهر هوشمند
حتما پیش اومده که با موبایل از ســایتی بازدید کنید
و ببینید چیدمان مطالب به هم خورده باشــه ،ظاهر
فروشگاهتون توی موبایل ،تبلت و لپتاپ کامال حفظ
میشه و به زیبایی هرچه تمام نمایش داده میشه.

بازاریابی
بازاریابی با گوگل
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بدون دست بردن به کدها و برنامه نویسی سایت ،فقط

با پنل مدیریت پیشــرفته لیموبیت محصوالت و دسته
بندی ها رو به صورت عمده در فروشگاهتون جا به جا
کنید و وقت مفیدتون رو هدر ندید.

 )Analytics, Search Consoleبر روی فروشگاهتون

امکان مدیریت فروش و منابع

آنالین بودن سخت نیست

با چندتــا کلیک ابزارهای بازاریابی گوگل (AdWords,

فعال میشــن و با قدرت بازاریابیتون رو عملی میکنید.

به آسانی فاکتورهایی مثل مبلغ و درصد تخفیف ،زمان
موجود شــدن یک کاال در فروشــگاه ،تعیین حداقل و
حداکثــر خرید و ...را برای مدیریــت بهتر اعمال کنید.

با چت آنالین روی وب سایت فروشگاه ،مشتری هاتون
رو مرحلــه به مرحله راهنمایی کنیــد تا به خاطر چندتا
سوال ساده از خرید کردن منصرف نشن.

گزارشات داغ ،لحظه به لحظه
ارائه اطالعات مدیریتی از لیست محصوالت و انبار،
ریپورت فروش با جزئیات از نام مشتری تا وضعیت
و نحوه پرداخت ،همچنین گزارشــات اســتراتژیک
مانند کاربران آنالین ،لیســت عالقه مندی مشتریان،
محصوالت پرفروش و سبد خریدهای رها شده.

بــا این قابلیت به صورت خودکار نســبت به کاالیی
که مشــتری شما در حال بررسی و خریدنش هست،
محصــوالت مرتبط رو هم به اونها معرفی میکنید تا
مطمئن بشید همه با دست پر فروشگاهتون رو ترک
میکنن.

کنترل اتوماتیک موجودی انبار

نظر مشتریان ،سرمایه شماست

سطح موجودی برای انبار کاالی خود تعریف کنید تا به
محض کاهش موجودی از میزان تعریف شــده شما را
برای تامین مجدد باخبر کند.

واردات و خارجات!

هیچ فرصتی رو از دست ندید

ایــن امکان را به مشــتریان خــود بدهید تا درباره
محصوالت شما صحبت کنند و به آنها امتیاز دهی کنند،
این نظرات سرمایه مفیدی برای کسب و کار شماست.

سفارش شما حاضره!

با فرمت اکسل اطالعات و محصوالتت رو به فروشگاه
وارد کن یا ازش گزارش و خروجی بگیر.

ً
مجددا
هر موقع موجودی محصولی رو که تموم شده رو
تکمیل کردید ،به مشــتریانی که قصد خریدشــو داشتن
ً
حتما دوباره به فروشگاهت سر بزنن.
اطالع بده تا

تمام سرنخ ها در دست مدیر

حضور پر رنگ در فضای مجازی

با داشــتن وبالگ اختصاصــی و خبرنامــه همچنین با
مدیریت لینک های شــبکه های اجتماعی بازدیدگنندکان
بیشتری شما رو دنبال خواهند کرد و فرصت بهتری برای
فروش محصوالت ایجاد خواهید کرد.

صفحههای محصوالت فروشــگاه را میتونید فقط با یه
ی که در آن فعالیت
کلیک توی هر یک از شبکات اجتماع 
میکنید به اشتراک بگذازید.

پرداخت و تحویل
درگاه های بانکی متنوع
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فروشگاه اینترنتی شما قابلیت اتصال به انواع درگاه بانک های
داخلی و همچنین خارجی رو داره.
سبد خرید حرفه ای

صفحه ای با امکانات ویژه مثل اعمال کد تخفیف ،کارت هدیه،
تخمین هزینه ارسال و  ...که کمترین پیچیدگی رو داره و خرید
رو برای مشتریان شما آسان تر میکنه.
بین المللی فکر کن

مشــتری هات رو سراســر دنیا پیدا کن ،تنها واحد پولتون شما
رو از هم جدا کرده و ما با تنظیمات چندگانه واحد ارزی و درگاه
پرداختی معتبر بین المللی این مانع رو از بین بردیم.
بهترین سطح خدمات رو ارائه بده

با قابلیت تخمین هزینه مرسوالت بر اساس نوع ،وزن ،شهر و...
با امکان چاپ برگه محموله برای چسباندن روی جعبه مرسوالت
و همچنین ارائه مجوز مرجوع کاال شــکلی از خدمات رو به
مشتری ارائه کنید تا به راحتی از رقیبان خود پیشی بگیرید.

پشتیبانی و امنیت
پاسخگویی همه وقته بخشی از کار ماست
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در صورت بروز مشکالت فنی احتمالی ،پاسخ به سواالت
کاربری و راهنمایی استفاده از نرم افزار از طریق تلفن و
ایمیــل ،همچنین تیکت و چت آنالین روی صفحه وب
ســایت ما و برسی اون در اسرع وقت انجام می شود.
نگران قطعی های احتمالی نباشید

فروشگاه شما توسط نرم افزارهای مانیتورینگ  24ساعته
تحت نظر اســت و با بروز چنین مشکالتی پشتیبانی
ما را مطلع می کند.
استرس نداشته باش

به صورت هفتگی از اطالعات درج شده و پایگاه داده
های فروشگاه شما داخل سرور بک آپ تهیه می شود
و در صورت بروز هر گونه مشــکل شما میتوانید از آن
استفاده کنید.
آپدیت های امنیتی برای همه

امنیت فروشگاه شما بخش مهمی از کار ماست و تمامی
به روز رسانی ها در این حـــوزه به صورت آنالین روی
تمامی پلتفرم های لیموبیت اعمال می شوند.

سپاس که به ما
توجه کردین.
همراه ما باشید.

با ما در ارتباط باشید

limoobit

