قالب صحیفه بصورت کامال اورجینال با الیسنس تم فارست در اختیار شما قرار می گیرد
پرفروش ترین قالب مجله با قابلیت هایی که باور نیم کنید یکجا در داخل یک قالب
نهفته باشد .

قالب صحیفه وردپرس قالیب پر سرعت و زیبا یم باشد که دارای پنل تنظیمات کامل میباشد که
یم توانید هر بخش از قالب را شخیص سازی کنید و به راحیت از پنل تنظیمات قالب قسمت
های مختلف را ویرایش کنید  .قالب دارای کد نوییس استاندارد و پر سرعت یم باشد که ییک
از مزیت های استفاده از آن هست که در تصاویر هم تست سرعت آن گذاشته شده است که
نشان دهنده کد نوییس استاندارد قالب هست ,باید بگم که این قالب دارای چندین پالگین

پویل هست که به صورت رایگان همراه قالب قرار گرفته و همینطور دارای یک صفحه ساز
اختصایص برای خودش هست که از صفحه ساز  Visual Composerنیز پشتیباین یم کند.

دانلود رایگان قالب صحیفه
سرعت بارگذاری وبسایت ییک از شاخص های امتیاز بندی وب سایت ها توسط
موتورهای جستجو همچون گوگل یم باشد .هر چقدر سرعت سایت باالتر باشد،
گوگل رتبه باالتری به آن وب سایت یم دهد .ییک از موارد مهیم که در نسخه
جدید تیم  TieLabsبر روی آن تمرکز باالیی را صرف نموده  ،بهینه سازی کدها برای
افزایش سرعت وب سایت است .صحیفه با کدنوییس استاندارد خود  ،وب سایت
شما را در مدیت کوتاه به صفحات باالی گوگل یم رساند.


کامًال واکنشگرا ( سازگاری با تمایم دستگاهی موبال و تبلت و….



پشتیباین از قابلیت رتینا



سازگاری با ووکامرس



سازگاری با یب یب پرس



سازگاری با بادی پرس



قابلیت چند زبانه شدن با افزونهWPML



دارای مگامنو



امکان قرار دادن آیکون در کنار آیتم های منو



دارای دو حالت روشن و تاریک



دارای صفحه ساز اختصایص  +صفحه سازVisual Composer



دارای سیستم نقد و برریس ستاره ای  +ستاره دار کردن مطالب در گوگل!



دارای سیستم تبلیغات حرفه ای



دارای بسته نصب آسان  +ویدئو آموزش فاریس نصب.



ارائه همراه با افزونه های پویل مورد نیاز در بسته نصب آسان!



نوار های کناری چسبناک



امکان ایجاد بینهایت نوار کناری



صفحه بندی پیشرفته



رنگبندی یب نهایت



پس زمینه تمام صفحه



جستجو زنده آجاکس



8پوسته با رنگبندی پیشفرض تعبیه شده  :نارنجی (پیشفرض )  ،بنفش ،
قرمز صوریت  ،سبز  ،آیب  ،مشیک  ،زرد



6نوع فوتر متنوع



بیش از  04کدکوتاه تعبیه شده در قالب



نسخه اورجینال خریداری شده اختصایص مگاتم

