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 مقدمه :
 وردپرس ای حرفه های قالب و ها افزونه تک تک ی هزینه تنهایی به باشیم مجبور اینکه بدون چطور

 در ها افزونه و ها قالب ورژن آخرین کردن پیدا برای تنهایی به را زیادی زمان یا و کنیم پرداخت را

 کنیم صرف مختلف سایتهای

 نآ خود نظر مورد ای حرفه افزونه و قالب ورژن آخرین به ممکن زمان سریعترین در و هزینه کمترین با

 باشیم؟ داشته دسترسی اورجینال کامالً و دستکاری هیچگونه بدون هم

 انرژی و زمان در العاده فوق جویی صرفه و مالی های هزینه چشمگیر کاهش به مایل اگر خوبم دوست

 .باشید همراه سبز وردپرس کاربران سایر و ما با را متن ادامه توانید می.  هستید خود ارزش با بسیار

 سایت یک صاحب هم شما خود زیاد احتمال به هستید متن این خواندن حال در اکنون هم اگر 

 و وبسایت یک خود برای وردپرس محتوای مدیریت سیستم توسط دارید قصد یا و هستید وردپرسی

 . کنید طراحی آنالین فروشگاه یک یا

 ابزارهای گسترش و وبسایت پایداری و سرعت ، امنیت افزایش شما های دغدغه مهمترین از یکی پس

 . است تان وبسایت برای الزم

 دموار به رسیدن برای کلیدی بسیار نقش شده نصب قالبهای و ها افزونه وردپرسی وبسایت یک در

 . داشت خواهد شده ذکر

 ند؟ک حل را شما سایت مشکالت تواند می افزونه چند و قالب یک نصب صرفاً آیا که اینجاست نکته اما

 تآپدی و بروز. کنید اکتفا مورد همین به توانید نمی نیاز مورد های افزونه و قالب نصب از پس ، خیر

 وبسایت پایداری و سرعت ، امنیت افزایش در مهمی بسیار نقش شده نصب های افزونه و قالب بودن

 . داشت خواهد شما

 اینقدر وردپرسی وبسایت یک روی بر شده نصب های افزونه و قالب کردن آپدیت چرا

 هست؟ ضروری و مهم

 باعث قبلی های ورژن در که را نواقصی و خطاها ، ها افزونه یا و قالب رسانی بروز و آپدیت واقع در

 افزونه سایر و وردپرس با هماهنگی عدم ، وبسایت کارایی و سرعت کاهش ، امنیتی مشکالت ایجاد

 توضیحاتی شده ذکر موارد از کدام هر اهمیت درباره مختصری که.کند می طرف بر را شده نصب های

 . داد خواهیم ارائه
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 وردپرسی های وبسایت در امنیت -1

 نصب خود وبسایت روی بر که هایی قالب و ها افزونه با مستقیمی ارتباط وردپرسی وبسایت یک امنیت

 نصب های افزونه امنیتی های ضعف از افزارها بد و هکرها ، نفوذگران از بسیاری چون. دارد کنید می

 .کنند می استفاده خرابکارانه های عملیات انجام برای وردپرسی های وبسایت روی بر شده

 کردن طرف بر به مربوط ها قالب و ها افزونه در ها بروزرسانی و ها آپدیت از مهمی بخش علت همین به

 وبسایت منظم و مداوم آپدیت روی بر وردپرسی مجرب متخصصان همین برای و. است امنیتی نواقص

 می کیدتا بسیار ها وبسایت این روی بر شده نصب های قالب و ها افزونه بخصوص و ، وردپرسی های

 .کنند

 دازدبین خطر به آنرا و کرده تهدید را شما آنالین کار و کسب  یا و وبسایت کسی خواهید نمی اگر پس

 های راه موثرترین از یکی اکیداً. کند اختالل دچار را شما وبسایت آزاری مردم جهت به صرفا یا و

 های قالب و ها افزونه مداوم های بروزرسانی و آپدیت همان که را وردپرسی وبسایت امنیت افزایش

 .بگیرید جدی بسیار را است وردپرسی

 وردپرسی های وبسایت در صفحات بارگذاری و لود سرعت – 2

 توبسای صفحات بارگذاری سرعت ، کنید فکر آن به جدی بسیار بصورت باید که ای مسئله دومین

 .است خود

 مهم یاربس شما اینترنتی کار و کسب کالً و آنالین فروشگاه ، وبسایت موفقیت در شما وبسایت سرعت

 . است

 .کرد اشاره زیر موارد به توان می وبسایت یک صفحات بارگذاری سرعت افزایش فواید مهمترین از

 ندمان جستجو موتورهای نتایج در رتبه ارتقای نتیجه در و شما وبسایت ی سئو چشمگیر بهبود – 1

 بینگ و یاهو ، گوگل

 وبسایت بندی رتبه برای جدید های الگوریتم اساس بر گوگل که بسپارید بخاطر را مهم بسیار نکته این

 می زیادی بسیار اهمیت وبسایت یک صفحات لود و بارگذاری سرعت به خود جستجوهای نتایج در ها

 .دهد

 کاربردی و مهم بسیار فواید از دیگر یکی سایت از خروج نرخ کاهش و بازدیدکننده جذب افزایش -2

 .باشد می وبسایت سرعت افزایش
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 بازدیدکنندگان نباشد برخوردار باالیی لود و بارگذاری سرعت از شما وبسایت صفحات اگر که چرا

 در که مدت کوتاه العاده فوق بررسی یک از بعد معموالً و رود می سر شان حوصله بسرعت وبسایت

 به و بسته را شما وبسایت صفحه بالفاصله. کشد نمی طول ثانیه 8 الی 5 از بیشتر موارد از بسیاری

 . کنند می مراجعه دیگری سایت

 سیارب فواید دیگر از تان کنندگان بازدید ذهن در شما وبسایت از دلنشین بسیار تجربه یک ایجاد -3

 .باشد می وب صفحات بارگذاری و لود سرعت افزایش کاربردی و مهم

. ارندد خاصی عالقه وبگردی به که آنهایی بخصوص و اینترنتی کاربران همه گفت قاطعیت با توان می

 . شوند می بارگذاری باالیی بسیار سرعت با صفحاتشان که هستند هایی وبسایت عاشق

 ارک و کسب ایده یک با جذاب و زیبا بسیار وبسایت یک شما اگر حتی رسیم می نتیجه این به پس

 شما مخاطبان و بازدیدکنندگان اما باشید، داشته عالی بسیار محتوایی با همراه پرسود بسیار آنالین

 کار و کسب شوند خارج آن از سرعت به ، شما سایت صفحات بارگذاری و لود پایین سرعت بخاطر

 .خورد خواهد شکست براحتی شما آنالین

 ایتوبس یک سرعت افزایش برای ها راه موثرترین از یکی:  وردپرسی کاربران برای مهم بسیار ای نکته

 همراه به ، وردپرس محتوای مدیریت سیستم مداوم و منظم رسانی بروز و کردن آپدیت ، وردپرسی

 .باشد می آن روی بر شده نصب های افزونه و قالب

 یتاهم به ما از بیشتر بسیار وردپرسی های افزونه و ها قالب نویسان برنامه و طراحان که دلیل این به

 که فاکتورهایی مهمترین و ترین اصلی از یکی خاطر همین به و هستند آگاه وب دنیای در سرعت

 های ورژن و ها آپدیت در را خود های افزونه و ها قالب که است این ، دارند توجه آن به همواره

 .کنند تر بهینه بسیار سرعت افزایش برای دهند می ارائه که جدیدی

 قالب و ها افزونه ، وردپرس محتوای مدیریت سیستم هماهنگی و سازگاری مسئله -3

 همدیگر با آن روی بر شده نصب های

 می  وردپرس نصب به اقدام و کرده اندازی راه بار اولین برای را خود وبسایت دارید قصد  که هنگامی

 .شوید می روبرو ابزارها و امکانات کمترین با ساده بسیار وبسایت یک با کار ابتدای در کنید
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 و تر ای حرفه قالبی که مجبورید آید می بوجود که هایی ایده و نیازها اساس بر و زمان گذشت با اما

 هک مشکالتی ترین رایج از یکی زمان این در. کنید نصب خود وبسایت روی بر را متعددی های افزونه

 .تاس یکدیگر با ها افزونه و قالب ، وردپرس ناسازگاری آید بوجود وردپرسی کاربر هر برای است ممکن

 وردپرسی وبسایت پایداری همچنین و سازگاری حفظ برای ها روش موثرترین و کارآمدترین از یکی

 .است  وردپرسی های افزونه و ها قالب مداوم و منظم های بروزرسانی و آپدیت

 ایه کدنویسی بازنگری درحال مداوم بصورت شما نظر مورد قالب یا و افزونه طراح و نویس برنامه زیرا

 .است خود قالب یا و افزونه روی بر شده انجام

 ها قالب و ها افزونه سایر و وردپرس با ها هماهنگی نا این آمدن بوجود باعث که را احتمالی خطاهای تا

 .نماید برطرف جدید های آپدیت و ها ورژن در و کرده پیدا را است شده

 ها آپدیت و ها رسانی بروز در جدید ابزارهای و امکانات ارائه – 4 

 ای و قالب یک نویس برنامه و طراح باشید داشته بخاطر را مهم بسیار نکته این همواره خوبم دوست

 راتنظ و پیشنهادات. کند می دریافت خود افزونه یا و قالب کاربران از که بازخوردهایی اساس بر افزونه

 .کند می اعمال خود قالب یا و افزونه در بعدی های ورژن در را آنها از بسیاری

 ، وردپرس آپدیت و رسانی بروز کنیم می تکرار هم باز موضوع این باالی بسیار اهمیت بخاطر اینجا در

 حساب به ضروری کامالً امر یک دارند که مهمی العاده فوق فواید بدلیل وبسایت های قالب و ها افزونه

 .نماید کوتاهی و غفلت مورد این در نباید هرگز وبسایت یک مدیر و.آید می

 .رسیم می هستند روبرو آن با وردپرسی کاربران که مسائلی ترین مهم از یکی به بخش این در حال

 اه قالب و افزونه این شکلی چه به و کرد تهیه کجا از باید را وردپرسی ی ها قالب و افزونه

 نمود؟ بروزرسانی و آپدیت منظم بصورت را

 می تقسیم گروه دو به وردپرسی های قالب و ها افزونه دانید می بخوبی شما همه من خوب دوستان

 :شوند

 پرداخت به نیاز آنها نصب و دریافت برای:  شوند می ارائه رایگان بصورت که هایی قالب و افزونه -1

 جستجو وردپرس مخزن در توانید می براحتی را ها افزونه و ها قالب این.  نیست ای هزینه هیچگونه

 .کنید فعال و نصب کلیک یک با و کرده

 : مزیت
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 کلیک یک با تنها آنها خودکار آپدیت همچنین و ها قالب و ها افزونه این به آسان و سریع دستیابی

 ساده

 : معایب

 تیاف توان می را قدرتمندی و باکیفیت بسیار های نمونه رایگان های افزونه و ها قالب بین در هرچند

 .کنیم می بیان اینجا در را آنها از تعدادی که هستند هم معایبی دارای اما

 برای و دهند نمی ارائه کامل بصورت را خود امکانات وردپرسی های افزونه و ها قالب این از بسیاری

 .کنید دریافت سازنده سایت از را آنها پولی نسخه باید آنها از کامل استفاده

 از که است زیادی مدت مالی پشتوانه نداشتن جهت به رایگان های افزونه و ها قالب این از بسیاری

 .اند نشده بروزرسانی و آپدیت آنها سازندگان سوی

 زیادی فاصله پولی های نسخه با کارایی و سرعت ، کدنویسی نظر از موارد از بسیاری در همچنین

 .دارند

 پولی همان یا و(  الیسنس دارای)  ای حرفه های قالب و افزونه – 2

 :کنید عمل توانید می روش دو به ها قالب و ها افزونه دریافت برای 

 با همراه دالری بصورت را خود نظر مورد محصول و رفته افزونه یا و قالب سازنده سایت به(  الف

 و افزونه در اید، کرده دریافت که الیسنسی کردن وارد با شما حالت این در. نمائید خریداری الیسنس

 را بعدی های رسانی بروز و ها آپدیت سال یک مدت به معمول بطور توانید می خود نظر مورد قالب

 .دهید انجام را آپدیت عملیات کلیک یک با و کرده دریافت خودکار بصورت

 افزونه ای و قالب سازنده سایت بر عالوه معتبر الیسنس بهمراه اورجینال نسخه خرید برای البته:  نکته

 معروف بسیار سایت یک که envato market  مانند معتبری های فروشگاه طریق از توانید می

 آن داخلی مشابه نمونه یا و گردد می محسوب وردپرسی های افزونه و ها قالب فروش برای خارجی

 .نمائید خرید به اقدام ژاکت سایت مانند

 : مزیت

 از آن دریافت و اورجینال کامالً و کاری دست هرگونه بدون قالب و افزونه یک بودن سالم از اطمینان

 سازنده سایت خود

 کی با تنها خودکار کامال بصورت بعدی های آپدیت و بروزرسانی انجام جهت معتبر الیسنس دریافت

 وردپرس مدیریتی پنل در کلیک
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 : معایب

 بتوانید اینکه برای واسطه های سایت در متعدد مراحل کردن طی و دالری های پرداخت در مشکل

 .کنید پرداخت دالر به را خود نظر مورد مبلغ

 امکانات با وبسایت یک داشتن برای نیاز مورد ای حرفه های قالب و ها افزونه تک تک خرید هزینه

 .است خارج ها ما از بسیاری عهده از تقریبا و  است باال بسیار دالری بصورت کامل

 از بیش و ای حرفه قالب یک به حداقل متعارف بصورت کامل امکانات با وردپرسی وبسایت هر:  نکته

 ینا تمامی برای الیسنس خرید  کنید حساب براحتی توانید می خودتان دارد، نیاز ای حرفه افزونه 22

 دخواه تحمیل شما به را سنگینی هزینه چه تومان به حتی یا و دالر به وردپرسی های قالب و ها افزونه

 .کرد

 برای الیسنس خرید جهت شما مالی توان و باشید کار ابتدای در هنوز شما است ممکن که صورتی در

 مه شما آنالین کار و کسب ضمن در و نباشد کافی ، نیاز مورد وردپرسی های قالب و ها افزونه تک تک

 .کنید باز ای ویژه حساب آن روی بتوانید که نرسیده دهی سود به هنوز

 که شوید، می متوجه مدتی از پس و کنید می خریداری را قالبی یا و افزونه شما اینکه بدتر همه از و

 یستن سازگار شما وبسایت قالب یا و ها افزونه سایر با اینکه مهمتر و کند نمی آورده بر را شما نیازهای

 .کند اختالل دچار براحتی را شما وبسایت است ممکن حتی و

 ستد از علت همین به را زیادی بسیار مبالغ متاسفانه و افتاده اتفاق هم ما خود برای بارها که مشکلی

 .ایم داده

 و اه افزونه لیست به توانید می دالر به ای حرفه های قالب و ها افزونه های قیمت از بیشتر آگاهی برای

 .کنید مراجعه سبز وردپرس طالیی اعضای های قالب

 تمام تومان 252،222 تقریبی معادل دالر 02 شما برای Avada معروف  قالب خرید تنها مثال بعنوان

 تمدید برای و. باشد می قالب این ساله یک الیسنس دریافت برای هزینه این تازه و. شد خواهد

 .نمائید پرداخت مجدداً را دالر 02 مبلغ همین بعد سال باید الیسنس

 دامک هر که کنید پیدا را زیادی فارسی آنالین های فروشگاه ساده جستجوی یک با توانید می البته

 این در که. رسانند می فروش به متفاوت های قیمت با را وردپرسی های قالب و ها افزونه از تعدادی

 .ندارید دالری پرداخت به نیازی خرید برای ها فروشگاه
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 تبرمع بسیار های فروشگاه در که را ای حرفه ای افزونه یا و قالب هر باشید داشته انتظار نباید خوب اما

 ورژن و آپدیت آخرین با زبان فارسی های فروشگاه در. بینید می envato market  مانند خارجی

 .کنید مشاهده

 مورد های قالب و ها افزونه تک تک هزینه تنهایی به باید شما فوق روش از استفاده با صورت هر در

 رایب بار هر که را مبلغی نبرید یاد از هم را نکته این و. کنید پرداخت تومان به یا و دالر به را خود نیاز

 .است قالب یا و افزونه همان دریافت برای فقط و فقط. کنید می پرداخت قالبی یا و افزونه خرید

 رد اید کرده خریداری او از که قالبی یا و افزونه همان قبال در فقط فروشنده سایت تر ساده عبارت به

 .دهد می قرار شما اختیار در فقط آنرا رسانی بروز و آپدیت و است متعهد شما برابر

 در کردن جستجو طریق از نظر مورد ای حرفه قالب یا و افزونه رایگان دانلود لینک کردن پیدا(  ب

 جستجو موتورهای سایر و گوگل

 یهای سایت دنبال به اینترنت در کند جویی صرفه خود های هزینه در اینکه برای کاربر حالت این در

 ردمو ای حرفه های قالب و افزونه ، ای هزینه پرداخت به نیاز بدون و رایگان بصورت بتواند تا گردد می

 خودکار آپدیت جهت الیسنسی ها وبسایت گونه این در. نماید دانلود و کرده دریافت را خود نظر

 و. ندک می دریافت را افزونه و قالب اصل فقط کاربر بلکه. شود نمی داده او به نظر مورد قالب یا و افزونه

 .نماید می نصب خود وردپرسی وبسایت روی بر

 های بروزرسانی و ها آپدیت دریافت برای فقط موارد %55 از بیش در الیسنس کاربرد:  مهم بسیار نکته

 و ابزارها از کامل استفاده برای مانعی هیچ آن نبود و. است خودکار بصورت شما نظر مورد افزونه و قالب

 . کند نمی ایجاد افزونه یا و قالب آن امکانات

 خواهید می که بار هر یعنی. شود می انجام دستی بصورت ها رسانی بروز و ها آپدیت روش این در

 کرده داپی اینترنت در آنرا ورژن آخرین دانلود لینک ابتدا باید. نمائید رسانی بروز را خود قالب و افزونه

 و نمائید آپلود ها افزونه و قالب به مربوط های پوشه در و خود هاست در مجدداً سپس و نمائید دانلود و

 .گردد آپدیت شما نظر مورد قالب و افزونه تا. کنید خارج فشرده حالت از

 حتماً را دستی بصورت وردپرسی های قالب و ها افزونه آپدیت آموزش کنیم می پیشنهاد شما به

 کنید مشاهده

 :مزیت

 و هزینه پرداخت به نیاز بدون را ای حرفه های قالب و ها افزونه از تعدادی توانید می روش این در

 .نمائید نصب و دانلود رایگان بصورت
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 :معایب

 اکثراً. ندارند خود های افزونه و ها قالب منظم رسانی بروز برای تضمینی رایگان دانلود های سایت    

 رت آسان گوگل در آنها ورژن آخرین کردن پیدا که. شوند می آپدیت مداوم هایی قالب و ها افزونه فقط

 .است

 مراحل باید آنها از دانلود برای که دارد قرار آپلودی های سایت در دانلود لینک مواقع از بسیاری در    

 .کنند می اعمال را زیادی های محدودیت و بگذارید سر پشت را متعددی

 بار هر و. دهید انجام گوگل در را ها جستجو این تمام مجدداً باید شما جدید آپدیت و ورژن هر برای    

 .کنید صرف کار این برای باید زیادی وقت

 انیدتو نمی و است مشکل بسیار اصلی افزونه یک جانبی های افزونه کردن پیدا مواقع از بسیاری در    

 .نمائید دانلود و کرده پیدا را آنها رایگان بصورت

 اختیار در را قالب یک شده کرک و نال های نسخه موارد از بسیاری در رایگان دانلود های سایت    

 ممکن و.  دارد وجود افزونه و قالب آن های قسمت سایر در کاری دست احتمال که گذارند می شما

 .بیندازد خطر به را شما وبسایت پایداری و امنیت است

. دکنی خارج فشرده حالت از آنرا ابتدا باید افزونه و قالب یک دانلود از پس شما موارد از بسیاری در    

 و نصب برای و کرده فشرده آنرا مجدداً و کرده پیدا نظر مورد قالب یا و افزونه به مربوط پوشه سپس و

 .نمائید آپلود خود هاست روی بر آپدیت یا

 بروزرسانی مدتی از پس مالی پشتوانه وجود عدم بدلیل رایگان دانلود های سایت این از بسیاری    

 کردن پیدا برای اینترنت در مجدداً شما و کرده رها را خود سایت در شده ارائه های قالب و ها افزونه

 .شد خواهید سرگردان خود قالب و افزونه جدید های آپدیت

 چه حال. بکنید خود برای وردپرس های قالب و ها افزونه آپدیت و تهیه به اقدام تنهایی به اگر پس

 انکاربر از بسیاری و  بود خواهد پرخرج و بر زمان بسیار شما برای کار این ، رایگان یا و پولی بصورت

 .ندارند را کار این انجام برای کافی زمان همچنین و مالی توان

  وردپرس های قالب و ها افزونه مداوم و منظم آپدیت همچنین و دریافت برای که مشکالتی حل راه اما

 ؟ چیست دارد وجود

 کاهش چشمگیری نحو به را کار این برای شده صرف زمان و ها هزینه بتوان که ندارد وجود راهی آیا

 ؟ داد
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 ارائه موثر و کارآمد ، قدرتمند بسیار حل راه یک سبز وردپرس در مشکل این حل برای ما

 ای العاده فوق جویی صرفه خود زمان و پول در توانید می آن بکارگیری با که ایم کرده

 .بنمائید

 جهت نیاز مورد زمان و ها هزینه چشمگیر کاهش برای جمعی مشارکت نیروی از استفاده ما حل راه

 .است وردپرس ای حرفه های قالب و افزونه ورژن آخرین تهیه

 بخوبی را کار یک انجام برای الزم زمان و هزینه کاهش در جمعی مشارکت نیروی تاثیر اینکه برای

 تمهس مطمئن اما. کنم می بیان شما برای آنرا و کنم می استفاده شخصی تجربه یک از من. کنید درک

 .اید دیده خود زندگی در را نیرو این بکارگیری تاثیر بارها و بارها خوبم دوستان شما از بسیاری

 پزشک آنجا در. کردیم مراجعه بیمارستان به بیماری یک درمان برای همسرم و من پیش سال چند

 مراجعه با.  کردم می پرداخت باید زیادی هزینه آن خرید برای که کرد تجویز ما برای را دارویی معالج

 ایدب دارو مابقی و کافیست معالجه برای دارو این سوم یک فقط که شدم متوجه بیمارستان داروخانه به

 راآن کل هزینه باید بناچار شد می ارائه شده پلوم و آکبند بصورت فقط دارو چون اما. شود ریخته دور

 .کردم می پرداخت

 داروخانه به دارو این خرید برای که هستند هم دیگری افراد  شدم متوجه جو و پرس مقداری با

 را دارو اشتراکی بصورت شد قرار و کردم صحبت آنها از نفر دو با. اند کرده مراجعه بیمارستان

 .نماید پرداخت نظر مورد داروی خرید برای را نظر مورد مبلغ سوم یک ما از کدام هر و کنیم خریداری

 قالب و افزونه دریافت جهت الزم زمان و هزینه کاهش برای شیوه همین از دقیقاً سبز وردپرس در ما

 شیوه این در البته. کرد خواهیم استفاده کاری دست بدون و اورجینال بصورت وردپرس ای حرفه های

 هیچ و است ای ساده بسیار کار که. شود انجام دستی بصورت باید ها قالب و ها افزونه آپدیت

 .شد خواهد انجام ساده کلیک چند با صرفاً و ندارد فنی پیچیدگی

 شما واقع در. ایم داده ارائه سبز وردپرس در طالیی عضویت یک بشکل را جمعی مشارکت نیروی ما

 پرداخت را خود نظر مورد ای حرفه های قالب و ها افزونه باالی بسیار هزینه تنهایی به اینکه بجای

 سایتوب در ای حرفه قالب و افزونه یک رایگان دانلود لینک یافتن برای را زیادی بسیار زمان یا و کنید

 .کنید صرف گوناگون های
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 از ناچیز بسیار مبلغ یک پرداخت با و توانید می سبز وردپرس طالیی اعضای گروه در مشارکت با

 صرفه خود های هزینه و زمان در و کرده را استفاده حداکثر جمعی مشارکت قدرتمند بسیار نیروی

 .نمائید ای العاده فوق جویی

 در هم سرعت به که طالیی اعضای بخش قالب و افزونه صد چند مداوم آپدیت و خرید هزینه واقع در

 تقسیم کنندگان مشارکت دربین است  وردپرس های قالب و ها افزونه این تعداد بر شدن افزوده حال

 .شود می

 15522  ناچیز بسیار مبلغ سبز وردپرس طالیی اعضای گروه در شما مشارکت سهم ، خوبم دوست

 چند ورژن آخرین به یکجا صورت به شما ماه هر مبلغ این پرداخت با باشد می ماهانه بصورت تومان

 کامالً بصورت و دستکاری گونه هیچ بدون و تدریجی بصورت که وردپرس ای حرفه افزونه و قالب صد

 دسترسی تومان 4202220222 از بیش ارزش به آنها در موجود ابزارهای و امکانات تمام با و اورجینال

 .باشید داشته کامل

 ماا الیسنس بدون وردپرس های قالب و ها افزونه سبز وردپرس طالیی عضویت در : مهم بسیار نکته

 بصورت را آپدیت باید شما بنابراین.  گردند می ارائه اورجینال کامال و کاری دست گونه هیچ بدون

 و افزونه در موجود ابزارهای از کامل استفاده برای مانعی هیچ الیسنس وجود عدم و دهید انجام دستی

 .گردد نمی ها قالب

 سبز وردپرس طالیی اعضای گروه در عضویت منحصربفرد مزیت 3

 و قالب تک تک خرید بجای شما شد خواهد باعث سبز وردپرس طالیی اعضای بخش در عضویت -1

 آخرین دریافت مقابل در ناچیزی بسیار ی هزینه ماه در یکبار فقط وردپرسی ای حرفه های افزونه

 می کمتری بسیار پول شما نتیجه در.  کنید می پرداخت وردپرس قالب و افزونه صد چند آپدیت

 . شد خواهد تان نصیب بیشتری بسیار سود مقابل در اما.  پردازید

 شما انرژی و زمان در العاده فوق جویی صرفه باعث سبز وردپرس طالیی اعضای بخش در عضویت -2

 کمی بسیار زمان ها قالب و ها افزونه رسانی بروز و آپدیت ، طالیی عضویت دریافت از پس شد خواهد

 آنالین کار و کسب قسمتهای سایر برای بیشتری بسیار زمان شما مقابل در و.  گرفت خواهد شما از

 . داشت خواهید خود

 پرداخت را ثابتی مبلغ ماه هر شما شد خواهد باعث سبز وردپرس طالیی اعضای بخش در عضویت –3

 عواق در. بود خواهد قبل ماه از بیشتر بسیار کنید می دریافت ماه هر که هایی قالب و افزونه اما کنید
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  جمعی مشارکت نیروی بخاطر سبز وردپرس مخزن در موجود ای حرفه های افزونه و ها قالب تعداد

 .است گسترش حال در بسرعت خود اعضای

 عالی بسیار پورسانت با سبز وردپرس فروش در همکاری قدرتمند العاده فوق سیستم 

82% 

 ما همکاران و دوستان جمع به زمان دقیقه 3 صرف با فقط که عزیزی بازدیدکنندگان به ما ویژه هدیه

 .شوند ملحق سبز وردپرس در

 فروش در همکاری قدرتمند بسیار پنل یک سبز وردپرس در نام ثبت محض به شما خوبم دوست

 های روش از را سبز وردپرس ماهه یک طالیی عضویت توانید می آن بوسیله که کرد خواهید دریافت

 ییطال عضویت شما اختصاصی بازاریابی لینک طریق از که کاربری هر ازای در و کرده تبلیغ مختلف

 خواهید دریافت ما سوی از پورسانت تومان 15522 معادل  %82 کند خریداری را سبز وردپرس سایت

 .کرد

 سبز وردپرس فروش در همکاری سیستم از درآمد کسب مزایای 

 البق افزودن جمله از فنی کارهای تمامی که معنی بدین.  نیست شما عهده بر مشتری پشتیبانی -1 

 مشتریان مشکالت و سواالت به پاسخگویی و ها آپدیت و ها بروزرسانی ، جدید های افزونه و ها

 بود خواهد سبز وردپرس تیم برعهده

 ، بوکفیس مانند مجازی صفحه یا و وبالگ ، وبسایت یک داشتن با تنها و اولیه سرمایه به نیاز بدون -2

 دیگر مجازی شبکه هر یا و تلگرام ، اینستاگرام

 .ندارد وجود سبز وردپرس در شما درآمد میزان در محدودیتی هیچ ، نامحدود درآمد پتانسیل -3

 موفق خرید هر بابت %82 ، منحصربفرد و باال العاده فوق پورسانت دریافت -4

 –( روز 02) مشتریان سیستم و وب مرورگر در شما بازایابی لینک اطالعات باالی بسیار ماندگاری -5

 02 ات.  شد هدایت سبز وردپرس وبسایت به شما بازاریابی لینک طریق از کاربری اگر که معنی بدین

 .گرفت خواهد تعلق شما به آن پورسانت.  دهد انجام سبز وردپرس در خریدی اگر بعد روز

 فهم قابل کامال و کاربردی و قدرتمند بسیار اما ساده العاده فوق کاربری محیط -0 
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 فروش در همکاری سیستم در کار چگونگی

 اختصاصی لینک دریافت و نام ثبت -1

  شما توسط مجازی های شبکه و سایت در تبلیغات درج -2

  خرید هر شدن تکمیل ازای به کمیسیون کسب -3

 تومان 45222 مبلغ به رسیدن و سفارش تایید از پس کمیسیون دریافت -4

 

 می خواهم االن فقط لیست افزونه ها و قالب های رایگان را مشاهده کنم

 می خواهم فعالً عضو ساده وردپرس شوم و پنل همکاری در فروش را دریافت کنم

 مشاهده لیست کامل افزونه ها و قالب های اعضائ طالیی وردپرس سبز

 می خواهم همین االن عضو طالیی وردپرس سبز شوم
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