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 شگاهی وردپرس های فروبهترین قالب 

قالب های فروشگاهی امروزه بیشترین متقاضیان را در مقایسه با سایر قالب ها دارند. با توجه به رواج کسب و کار های 
آنالین و گسترش دامنه فعالیت فروشگاه های سنتی در بستر اینترنت و فضای مجازی، تهیه یک قالب فروشگاهی مناسب 

ها است. از آنجا که وردپرس یک سیستم مدیریت محتوای کاربر پسند است لذا  یکی از دغدغه های مدیران وب سایت
استفاده می کنند. در همین راستا قالب های فروشگاهی   cms بیشتر وبمستران برای راه اندازی وب سایت خود از این

را معرفی کنیم، پس در   بسیاری برای وردپرس معرفی شده اند که در این مقاله قصد داریم برخی از پرکاربردترین آنها
 .باشید آکادمی وبکیما همراه آموزش وردپرس از سری مقاالت "بهترین قالب های فروشگاهی وردپرس  "ادامه با مقاله

 بهترین قالب های فروشگاهی مخصوص وردپرس

برای انتخاب یک قالب فروشگاهی الزم است تا فاکتور های مهمی از قبیل سرعت باال، کدنویسی بهینه، سازگاری با درگاه  
، ظاهر بی نقص و ... در نظر گرفته شود. در ادامه برخی از  های پرداخت، کدنویسی تمیز و روان، امکان سفارشی سازی

 .بهترین قالب های فروشگاهی مخصوص سیستم مدیریت محتوای وردپرس معرفی می شوند

 (flatsome) قالب فروشگاهی فلت سام 

شاید به جرات بتوان گفت که قالب فروشگاهی فلت سام یکی از پرکاربردترین و پرطرفدارترین قالب های فروشگاهی  
و  ،(تم فارست چیست؟ :همچنین قالب فلت سام پرفروش ترین قالب مارکت تم فارست است )بخوانید .وردپرس است

  .همین موضوع نشان دهنده کیفیت باالی این قالب وردپرس است

https://webkima.com/
https://webkima.com/best-woocommerce-themes/
https://webkima.com/wordpress-tutorials/
https://webkima.com/
https://webkima.com/themeforest/
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 نقالب فروشگاهی فلت سام بهترین قالب فروشگاهی جها 

نخواهید داشت و تنها با کشیدن و رها نمودن عناصر می توانید مطابق با سلیقه خود    با این قالب نیازی به دانش فنی
آن را سفارشی کنید. همچنین از این قالب بدون محدودیت می توان برای هرگونه فروشگاه استفاده نمود. قالب فلت 

رای انتخاب است. همچنین فلت  سام با ظاهری بسیار کاربرپسند و پنل تنظیمات فوق العاده یکی از بهترین قالب ها ب
سام یکی از بهینه ترین قالب های وردپرس جهان است و سایت هایی که از این قالب استفاده می کنند از سرعت لود  

 .باالیی برخوردار هستند

 :ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی فلت سام

 سرعت لود خوب و باال •
 وتورهای جستجوبهینه سازی مطابق با معیار های سئو برای م •
 ریسپانسیو و واکنش گرا  •
 کد نویسی خوب و صحیح •
 امکان سفارشی ساز آسان و سریع  •
 قابل قبول ux ظاهر مناسب و •
 دارای مگامنو کامل و حرفه ای  •
 سازگاری با درگاه های پرداخت و افزونه های رایج  •

https://webkima.com/
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مورد فروش موفق  131400بیش از  جالب است که در نظر داشته باشید قالب فروشگاهی فلت سام در مارکت تم فارست  
 .داشته است

 صفحه قالب فلت سام 

 پیش نمایش قالب فلت سام

 

 (nels) قالب فروشگاهی نلس

قالب فروشگاهی نلس نیز به عنوان یکی از قالب های فروشگاهی مخصوص وردپرس بسیار کاربرپسند است. در این 
شگاهی را  قالب انواع شورت کد ها به جهت سفارشی سازی قرار دارد لذا می توان به وسیله آن هرگونه وب سایت فرو

ایجاد کرد. برای حرفه ای تر نشان دادن این قالب از سبد خرید و صفحه ورود ایجکس استفاده شده است که زیبایی  
 .شما می شود فروشگاه اینترنتی خاصی به آن می بخشد، همچنین این موضوع باعث افزایش فروش

 (nels) نلس -بهترین قالب فروشگاهی وردپرس  

 

 

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/flatsome-multipurpose-responsive-woocommerce-theme/5484319
https://flatsome3.uxthemes.com/
https://webkima.com/iranian-top-10-online-stores/
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 ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی نلس 

 سرعت لود باال و قابل قبول •
 ارای اسالیدر های عالید •
 ارائه مگامنو پیشرفته  •
 سبد خرید و صفحه ورود ایجکس  •
 پنل تنظیمات حرفه ای  •
• Ui و ux  جذاب 
 کد نویسی خوب و حرفه ای  •
 و سئو قابل قبول   بهینه سازی •
 سازگاری با انواع پالگین ها •

 .نسخه فروش موفق داشته است 540قالب فروشگاهی نلس در وب سایت تم فارست بیش از 

 صفحه قالب نلس 

 پیش نمایش قالب نلس

 

 (porto) قالب فروشگاهی پورتو 

با قالب فروشگاهی پورتو شما می توانید تجربه استفاده از یک قالب کامال حرفه ای با کد نویسی عالی را داشته باشید. 
مختلفی را در بخش های مختلف سایت درج نمود. کار  در قالب فروشگاهی پورتو می توان سر برگ ها و پاورقی های  

 .کردن با این قالب بسیار آسان بوده و با کشیدن و رها نمودن عناصر می توان آن را سفارشی کرد

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/nels-an-exquisite-ecommerce-wordpress-theme/22493247
https://nels.pikarthouse.com/main/
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 (porto) پورتو -هترین قالب فروشگاهی وردپرس  ب

 :ویژگی منحصر بفرد قالب فروشگاهی پورتو

 سرعت بارگذاری باال  •
 کدنویسی حرفه ای  •
 ریسپانسیو و واکنش گرا  •
 امکان سفارشی سازی راحت  •
 ظاهر زیبا و کاربر پسند  •
 سازگاری با افزونه ها و پالگین های معروف •

 .نسخه فروش موفق در مارکت تم فارست داشته است 45600قالب فروشگاهی پورتو بیش از 

 صفحه قالب پورتو 

 یش پورتو پیش نما 

 

 

 

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/porto-responsive-wordpress-ecommerce-theme/9207399
https://www.portotheme.com/wordpress/porto_landing/
https://www.portotheme.com/wordpress/porto_landing/
https://www.portotheme.com/wordpress/porto_landing/


 

 آکادمی کسب و کار اینترنتی وبکیما 
6 

 (electro) قالب فروشگاهی الکترو

همانگونه که از نام این قابل متوجه شده اید، این قالب برای فروشگاه های الکترونیک که بر پایه وردپرس طراحی شده 
و برای هر فروشگاه دیگر نیز می توان از آن  اند، ارائه شد. اما امروزه هیچ محدودیتی برای استفاده از آن وجود ندارد  

 .بهره برد. کار کردن با قالب الکترو نیاز به دانش فنی ندارد

 (electro) الکترو  -برترین قالب فروشگاهی وردپرس 

 ویژگی های منحصر به فرد قالب الکترو 

 سرعت لود خوب  •
 ظاهر زیبا و چشم نواز  •
 سفارشی سازی راحت توسط کاربر •
 واکنش گرا و سازگاری با پالگین های ضروری  •

 .نسخه فروش موفق داشته است 15000الب الکترو در سایت تم فارست بیش از ق

 صفحه قالب الکترو

 پیش نمایش الکترو

 

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/electro-electronics-store-woocommerce-theme/15720624
https://madrasthemes.github.io/electro-landing/
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    (woodmart)  قالب فروشگاهی وودمارت

قالب فروشگاهی وودمارت دارای ظاهر زیبا و خیره کننده ای است. با استفاده از این قالب انواع برگه های سفارشی شده 
 .ب مخصوص وردپرس ،بسیار آسان استرا می توانید ایجاد کنید. کار کردن با این قال

 (woodmart) وودمارت  -برترین قالب فروشگاهی وردپرس 

 ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی وودمارت 

 ل قبول سرع لود قاب •
 ریسپانسیو •
 ظاهر زیبا و کاربر پسند  •
 امکان جستجوی ایجکس •
 سفارشی سازی راحت و سازگاری با پالگین های مهم •

 .نسخه فروش موفق داشته است 18000قالب فروشگاهی وودمارت در سایت تم فارست بیش از 

 صفحه قالب وودمارت

 پیش نمایش وودمارت 

 

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492
https://woodmart.xtemos.com/
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 (shopkeeper) قالب فروشگاهی شاپکیپر

فارست مح تم  در مارکت  پرفروش  قالب  فروشگاهی شاپکیپر دومین  سوب می شود. سفارشی سازی و ساخت قالب 
قالب مخصوص وردپرس، برای   انجام می شود. این  تنها با کشیدن و رها سازی عناصر  قالب  این  در  صفحات جدید 

 .موتورهای جستجو کامال بهینه شده است

 (shopkeeper) قالب فروشگاهی شاپکیپر

 ویژگی های منحصر بفرد قالب های فروشگاهی شاپکیپر 

 سرعت بارگذاری سریع •
 ظاهر کاربرپسند  •
 دون محدودیتامکان طراحی سربرگ ب •
 همخوانی با پالگین های رایج •

 .نسخه فروش موفق داشته است 29850قالب فروشگاهی شاپکیپر در سایت تم فارست بیش از 

 صفحه قالب شاپکیپر 

 پیش نمایش شاپکیپر 

 

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/shopkeeper-ecommerce-wp-theme-for-woocommerce/9553045
https://shopkeeper.wp-theme.design/
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 (Nilsen) قالب فروشگاهی نیلسن

قالب نیلسن دارای طراحی و ظاهری همچون سایت بامیلو است. این قالب برای موتورهای جستجو کامال بهینه سازی  
اد نموده  شده است. در قالب فروشگاهی نیلسن می توانید به جز صفحات تعریف شده قبلی، شخصا صفحه جدید ایج

 .و آن را بر اساس سلیقه خود سفارشی کنید

 (Nilsen) نیلسن -بهترین قالب وردپرس فروشگاهی 

 ویژگی های منحصر بفرد قالب نیلسن

 حرفه ای  پنل کاربری •
 بهینه سازی شده برای موتور های جستجو  •
 ظاهر زیبا و واکنش گرا •
 همخوانی با افزونه های رایج  •

 .نسخه فروش موفق داشته است 2790قالب فروشگاهی نیلسن در سایت تم فارست بیش از  

 صفحه قالب نیلسن 

 پیش نمایش نیلسن

 

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/nielsen-ecommerce-wordpress-theme/9710159
https://yithemes.com/live/?theme=nielsen
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 (chromium) قالب فروشگاهی کرومیوم

طراحی شده است. مبنای اصلی این فروشگاه، برای سایت های   افزونه المنتور   قالب فروشگاهی کرومیوم با استفاده از
 .اتومبیل است. لذا هر وب سایت فروشگاهی که در خصوص اتومبیل باشد می تواند از قالب فوق استفاده کند

 (chromium) کرومیوم -بهترین قالب ووکامرسی وردپرس  

 ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی کرومیوم 

 سازگاری با انواع پالگین های معروف •
 طراحی شده با المنتور  •
 بهینه سازی برای موتورهای جستجو  •
 امکان سفارشی سازی آسان  •
 دارای مگامنو حرفه ای  •

 .نسخه فروش موفق داشته است 2660قالب فروشگاهی کرومیوم در سایت تم فارست بیش از 

 صفحه قالب کرومیوم

 پیش نمایش کرومیوم

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/buy-elementor-pro/
https://themeforest.net/item/chromium-auto-parts-shop-wordpress-woocommerce-theme/21832717
http://chromium.themes.zone/
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 (marketica)  قالب فروشگاهی مارکتیکا 

شما باشد. شما می توانید محصوالت    اگر یک سایت دانلودی دارید، قالب فروشگاهی مارکتیکا می تواند گزینه خوبی برای
دانلودی خود را به راحتی در فروشگاه مذکور اضافه کنید. در این قالب امکان چند فروشندگی همانند وب سایت هایی  

 .چون تم فارست، وجود دارد

 (marketica) مارکتیکا  -بهترین قالب ووکامرسی وردپرس  

 فروشگاهی مارکتیکا ویژگی های منحصر بفرد قالب 

 پنل کاربری حرفه ای  •
 سازگاری و پشتیبانی از افزونه دکان •
 بهینه سازی برای موتور های جستجو  •
 واکنش گرا و ریسپانسیو •
 سازگاری با افزونه های پرکاربرد •

 .نسخه فروش موفق داشته است 1350قالب فروشگاهی مارکتیکا در سایت تم فارست بیش از 

 صفحه قالب مارکتیکا

 پیش نمایش مارکتیکا

https://webkima.com/
https://themeforest.net/item/marketica-marketplace-wordpress-theme/8988002
https://demo.tokopress.com/marketica4/
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 (divi)  قالب فروشگاهی دیوی

الب دیوی یک قالب چند منظوره نیز گفته می شود به همین دلیل می توان برای وب سایت های فروشگاهی نیز از  به ق
از امکانات صفحه ساز استفاده نموده و صفحات زیبایی را خلق   آن استفاده نمود. شما با پنل کاربری خود می توانید 

 .ستکنید. این قالب برای موتور های جستجو کامال بهینه شده ا

 (divi) دیوی -ن قالب ووکامرسی وردپرس  بهتری

 ویژگی های منحصر بفرد قالب دیوی 

 ارائه صفحه ساز کامال حرفه ای •
 سازگاری با افزونه های پرکاربرد •
 سرعت بارگذاری عالی •
 قالبی بسیار زیبا و کاربر پسند  •
 کدنویسی روان و حرفه ای  •

ارست برای فروش قرار ندارد و برای تهیه نسخه اورجینال این قالب فروشگاهی فوق العاده  قالب دیوی در سایت تم ف
 .باید با استفاده از دکمه های زیر به سایت اصلی آن مراجعه کنید

 سایت سازنده و پیشنمایش قالب دیوی

https://webkima.com/
https://www.elegantthemes.com/gallery/divi/
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 جمع بندی مقاله بهترین قالب های فروشگاهی وردپرس 

برای راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی در سطح اینترنت الزم است تا وب سایت شما دارای ظاهری خوب و کاربرپسند  
و حرفه ای هستند که از   باشد. قالب های فروشگاهی وردپرس که در باال عنوان شد، همگی جز قالب های پر طرفدار 

لحاظ عملکرد تفاوت زیادی ندارند اما ویژگی ها و امکاناتی که در اختیار کاربر قرار می دهند، متفاوت است. لذا با مقایسه 
 .این ویژگی ها می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید

در پایین همین صفحه و در قسمت    وردپرس می شناسید CMS در ادامه اگر شما عزیزان هم قالب فروشگاهی برای 
دیدگاه ها نام قالب و ویژگی های آن را برای ما و دیگر کاربران آکادمی وبکیما بنویسید تا بتونیم از تجربیات ارزشمند 

      شما دوستان عزیز هم استفاده کنیم. ممنون از اینکه تا انتهای این مقاله همراه ما بودید

 themes/-woocommerce-https://webkima.com/bestمنبع: 

 

https://webkima.com/
https://webkima.com/best-woocommerce-themes/

	بهترین قالب های فروشگاهی مخصوص وردپرس
	قالب فروشگاهی فلت سام (flatsome)
	ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی فلت سام:

	قالب فروشگاهی نلس (nels)
	ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی نلس

	قالب فروشگاهی پورتو (porto)
	ویژگی منحصر بفرد قالب فروشگاهی پورتو:

	قالب فروشگاهی الکترو (electro)
	ویژگی های منحصر به فرد قالب الکترو

	قالب فروشگاهی وودمارت  (woodmart)
	ویژگی های منحصر بفرد قالب فروشگاهی وودمارت

	قالب فروشگاهی شاپکیپر (shopkeeper)
	ویژگی های منحصر بفرد قالب های فروشگاهی شاپکیپر

	قالب فروشگاهی نیلسن (Nilsen)
	ویژگی های منحصر بفرد قالب نیلسن
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