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مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم برخــی از بهتریــن جــداول قیمــت را معرفــی کنیــم. اگــر در 

حــال طراحــی یــک صفحــه جــدول قیمــت سفارشــی هســتید، مطمئنــًا ایــن طرح هــا می توانــد 

ــه شــما بدهــد. ــی ب ــای جالب ایده ه

هــر وب ســایت ارائه دهنــده محصــول یــا خدمــت یــا اشــتراک، بــه یــک جــدول قیمــت عالــی نیــاز 

دارد. ایــن جــدول هــای قیمــت ســاده ترین راه بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات بــا خریــداران 

ــا وجــود وب ســایت های  ــا ب ــح تفاوت هــای برنامه هــای وب ســایت هســتند. ام ــوه و توضی بالق

ــد، ایــن جدول هــا ممکــن اســت قدیمــی و تکــراری  ــادی کــه جــداول قیمــت را اجــرا می کنن زی

شــوند. مــا در ایــن مقالــه قصــد داریــم برخــی از بهتریــن جــداول قیمــت را معرفــی کنیــم. اگــر در 

حــال طراحــی یــک صفحــه جــدول قیمــت سفارشــی هســتید، مطمئنــًا ایــن طرح هــا می توانــد 

ایده هــای جالبــی بــه شــما بدهــد.

 Dropbox
Dropbox یــک ســرویس رایــگان اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد عکس هــا، اســناد و 

ویدیوهــای خــود را از هــر مکانــی بیاوریــد و بــه راحتــی آنهــا را بــه اشــتراک بگذاریــد. هــدف آنهــا 

ایجــاد مجــدد کار تیمــی  اســت. آنهــا طراحــی منحصــر بــه فــردی بــرای صفحــه جــدول قیمــت 

خــود دارنــد. 

آنهــا از نمادهــای بــزرگ و سفارشــی ساخته شــده و دکمه هــای ســاده اســتفاده می کننــد. بــرای 

هــر دکمــه از متن هــای مختلفــی اســتفاده می کننــد. در مجمــوع، آنهــا از پس زمینــه آبــی 

ــا برنامه هــا را  ــد. آنه ــی و جــداول قیمــت اســتفاده می کنن ــرای صفحــه اصل روشــن و ســفید ب

بــه صــورت حرفــه ای بــه نمایــش می گذارنــد کــه می توانــد بســیار متقاعدکننــده و موثــر باشــد.
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 Harvest
ــن  ــا ای ــد. ب ــه می ده ــد را ارائ ــزارش قدرتمن ــن و گ ــان، صورتحســاب آنالی ــی زم Harvest ردیاب

برنامــه، می توانیــد بــه ســادگی بــه صورتحســاب کارمنــدان رســیدگی کنیــد. آنهــا طراحــی مدرنــی 

بــرای صفحــه جــدول هــای قیمــت خــود دارنــد. آنهــا از یــک دکمــه بــزرگ اســتفاده می کننــد و 

قیمت هــا را بــه رنــگ نارنجــی درســت ماننــد نــوار افقــی در هــدر خــود نمایــش می دهنــد.
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Shopify جدول های قیمت
فروشــگاه خــود را بــا ایــن مثــال راه انــدازی کنیــد و دوره آزمایشــی 14 روزه آنهــا را امتحــان نماییــد 

تــا ببینیــد چــه چیــزی بــه شــما پیشــنهاد می کننــد. یــا اگــر بالفاصلــه شــما را متقاعــد کردنــد، 

جــداول قیمــت آنهــا را بررســی کنیــد. Shopify یــک راه حــل قدرتمنــد بــرای تجــارت الکترونیــک 

ــا ارائــه همــه چیزهایــی کــه بــرای ایجــاد یــک فروشــگاه  اســت کــه بــه شــما امــکان می دهــد ب

آنالیــن نیــاز داریــد، فــروش آنالیــن خوبــی داشــته باشــید. آنهــا یــک دوره آزمایشــی 30 روزه نیــز 

دارنــد. طراحــی جــداول قیمــت آنهــا بــرای رابــط کاربــری بســیار مرتــب و تمیــز اســت.

Projecturf
Projecturf یــک برنامــه مدیریــت پــروژه مبتنــی بــر وب اســت کــه بــه شــما در مدیریــت پروژه هــا، 

افــراد و وظایــف کمــک می کنــد. آنهــا جــداول قیمــت گــذاری ســاده و تمیــزی دارنــد کــه رنــگ 

آن ســبز اســت. شــما می توانیــد از جــداول موجــود در ایــن برنامــه بــرای طراحــی جــدول هــای 

قیمــت خــود ایــده بگیریــد.
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Freshdesk
ــا حــل ســریع تر مســائل مشــتری اســت. شــما  ــا پشــتیبانی از مشــتری و هــدف آنه شــعار آنه

می توانیــد در وب ســایت آنهــا گشــت و گــذار کنیــد تــا ببینیــد چــه ویژگی هــا و راه حل هــای 

مفیــدی بــرای ارائــه بــه شــما دارنــد. اگــر آنهــا شــما را متقاعــد کردنــد، ممکــن اســت بخواهیــد 

بــه جــدول قیمــت آنهــا نگاهــی بیندازیــد. جدولــی کــه بــه لطــف تصاویــر زیبــا، نــوار ســبز افقــی، 

ــط کامــاًل دوســتانه ای دارد. در مجمــوع،  ــک شــعار، راب ــه ی ــه خاکســتری روشــن و ارائ پس زمین

ایــن وب ســایت قیمت هــا را بــه روشــی دوســتانه و خالقانــه نمایــش می دهــد کــه ممکــن اســت 

ــرای مشــتریان واقعــًا چشــم نواز باشــد. ب

 

Big Cartel جدول های قیمت
Big Cartel یــک ســبد خریــد ســاده بــرای طراحــان لبــاس، گروه هــای موســیقی، برچســب های 

ضبــط، ســازندگان جواهــرات، صنایــع دســتی و هنرمنــدان دیگر اســت. آنها جــداول قیمت گذاری 
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ســاده و تمیــزی دارنــد کــه توجــه افــراد را بــه خــود جلــب می کنــد. آنهــا از پس زمینــه خاکســتری 

ــرای هــر یــک از طرح هــای قیمت گــذاری پیشــنهادی  ــده ب ــام نماین ــر و برچســب های ن و تصاوی

خــود اســتفاده می کننــد. 

ــط  ــق شــده اند راب ــا موف ــد. در نتیجــه آنه ــره می برن ــی مناســب به ــن از تایپوگراف ــا همچنی آنه

کاربــری ظریــف و درجــه یکــی ارائــه دهنــد و بــه عنــوان نمونــه ای مناســب بــرای دنبــال کــردن و 

الهــام گرفتــن در پروژه هــای طراحــی جــدول قیمــت شــناخته شــوند.

 

Media Temple
ارائه دهنــده دامنه هــای  یــک ســرویس میزبانــی وب ســایت قابل اعتمــاد،   Media Temple

ــا  ــده اســت. آنه ــی زن ــزه پشــتیبانی میزبان ــده جای وب ســایت، سایت ســاز ســریع و آســان و برن

ــا از  ــد. آنه ــذاری خــود دارن ــای قیمت گ ــرای صفحــه برنامه ه ــدرن و تکنیکــی ب ــک طراحــی م ی

نمادهــای ســه بعدی بــزرگ و دکمه هــای ســبز رنــگ بــرای »بیشــتر بیاموزیــد« اســتفاده می کننــد.
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SlickPlan
معمــوال اولیــن مرحلــه در طراحــی وب ســایت ایجــاد نقشــه ســایت اســت. Slickplan یــک برنامه 

ایجــاد نقشــه ســایت اســت کــه بــرای طراحــان وب بســیار عالــی اســت. آنهــا ویژگی هایــی ماننــد 

ســاختن نمــودار، برنامه ریــزی محتــوا و مدل هــای طراحــی را ارائــه می دهنــد. آنهــا طراحــی 

ســاده ای دارنــد و از رنــگ نارنجــی در پس زمینــه آبــی اســتفاده می کننــد. شــما نیــز می توانیــد 

بــا الهــام از ایــن وب ســایت در طراحــی جــدول هــای قیمــت خــود از ایــن رنگ هــا اســتفاده کنیــد.
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Ballpark جدول های قیمت
بــال پــارک یــک برنامــه نرم افــزاری آنالیــن ردیابــی زمــان و صورتحســاب اســت کــه توســط هــزاران 

فریلنســر و شــرکت موفــق در سراســر جهــان اســتفاده می شــود. آنهــا یــک جــدول قیمت گــذاری 

ــد  ــی و بلن ــگان 30 روزه از یــک دکمــه آب ــرای آزمایــش رای ــد و ب ــا طراحــی گســترده دارن ــزرگ ب ب

ــه  ــا ب ــل از طراحــی جــدول هــای قیمــت خــود حتم ــد. پیشــنهاد می شــود قب اســتفاده می کنن

ایــن مثــال نگاهــی بیندازیــد.

Algolia
ــگ اســت. هــر ســتون، از  ــا نمادهــای رنگارن ــز ب ــذاری تمی ــک صفحــه قیمت گ Algolia دارای ی

ــد. جــداول  ــز شــود و کنتراســت ایجــاد کن ــا متمای ــد ت ــی در هــدر اســتفاده می کن ــگ متفاوت رن

ــرد.  ــگاه دریافــت ک ــک ن ــوان اطالعــات را در ی ــی می ت ــه راحت ــن ب بســیار ســاده هســتند، بنابرای

 CTA از یــک Algolia معمــواًل دکمه هــای ثبت نــام را در پاییــن هــر ســتون پیــدا می کنیــد، امــا

بــزرگ در زیــر جــدول اســتفاده می کنــد. ایــن کار آن را تمیزتــر نشــان می دهــد و نیــاز بــه تکثیــر 

ــد. ــش می ده ــتون را کاه ــن س ــا در چندی دکمه ه
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Cage
ایــن برنامــه عالــی یــک راه ســاده بــرای طراحــان و تیم هــا بــرای بــه اشــتراک گــذاری، مدیریــت 

و تاییــد کارهــای خالقانــه خــود ارائــه می دهــد. تــور محصــول آنهــا را بررســی کنیــد تــا بدانیــد 

چــه چیزهــای جالــب دیگــری را بــه مشــتریان خــود ارائــه می دهنــد. آنهــا همچنیــن از طراحــی 

ــا تایپوگرافــی  ــز را ب ــد کــه اشــکال و پس زمینه هــای ســفید تمی مینیمالیســتی اســتفاده می کنن

و دکمه هــای آبــی روشــن بــرای صفحــه جــدول قیمــت خــود ترکیــب می کنــد. آنهــا همچنیــن 

ــد کــه کمــی  غیرعــادی اســت و در پاییــن  ــرای Start Trial اســتفاده می کنن از یــک دکمــه زرد ب

ــرد. ــرار می گی صفحــه ق
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Slack جدول های قیمت
صفحــه قیمت گــذاری Slack نیــز بــا ســتون ویژگی هــای ســمت چــپ بــرای برچســب ها بســیار 

منحصــر بــه فــرد اســت. شــما می توانیــد ایــن را در بســیاری از جــدول هــای قیمــت دیگــر نیــز 

پیــدا کنیــد امــا همیشــه طراحــی صافــی نــدارد. هــر ردیــف از عالمت هــای تیــک اســتفاده می کنــد 

تــا نشــان دهــد کــدام ویژگی هــا در هــر طــرح پوشــش داده شــده  اســت. ایــن ردیف هــا بســیار 

جــادار هســتند و ســرصفحه ها از پس زمینــه خاکســتری روشــن بــرای ایجــاد کنتراســت اســتفاده 

می کننــد. ناگفتــه نمانــد فونت هایــی کــه در ایــن وب ســایت اســتفاده شــده فوق العــاده بــه نظــر 

می رســند.

 

Symu
ایــن وب ســایت در جــدول قیمت گــذاری خــود از رنــگ خاکســتری اســتفاده می کنــد. در واقــع هــر 

ســتون از جــدول دارای یــک نــوار کوچــک اســت کــه دقیقــًا بــاالی لیســت ویژگی هــا قــرار گرفتــه 
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اســت. ایــن نــوار نشــان می دهــد بــا هــر طــرح چقــدر بــه دســت می آوریــد. اینــکار بــه ســرعت 

توجــه شــما را جلــب می کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ویژگی هــای خاکســتری نیــز توجــه شــما 

را جلــب خواهــد کــرد.

ــوه  ــداران بالق ــده نشــود. خری ــی خوان ــه راحت ــن اســت ب ــت خاکســتری روشــن ممک ــه فون البت

ــد  ــن بای ــد، بنابرای ــزی را از دســت می دهن ــگان چــه چی ــا طــرح رای ــه ب ــد ک ممکــن اســت ندانن

ســتون »تیــم« را نیــز مطالعــه کننــد تــا بــه وضــوح همــه ویژگی هــا را در یــک لیســت ببیننــد. امــا 

حــذف بصــری ایــن ویژگی هــا بــا فونــت ســبک تر بــه معنــای کــم ارزش بــودن آنهــا نیســت، بلکــه 

ابــزاری عالــی بــرای فــروش و بازاریابــی اســت.

 

Digital Ocean
ســرویس Digital Ocean از جــدول هــای قیمــت چرخشــی اســتفاده می کنــد. زیــرا برنامه هــای 
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مختلفــی را ارائــه می دهــد. اکثــر افــراد بــا طرح هــای ارزان تــر شــروع می کننــد، بنابرایــن منطقــی 

اســت کــه ایــن برنامه هــا را نیــز در نظــر داشــته باشــید. امــا می توانیــد روی فهرســت کلیــک کنیــد 

یــا انگشــت خــود را بکشــید تــا برنامه هــای بــا قیمــت باالتــر را بــا قــدرت و فضــای ذخیره ســازی 

بیشــتر مــرور کنیــد. 

ــب توجــه در ایــن وب ســایت دکمــه »ایجــاد حســاب« اســت کــه  یکــی دیگــر از ویژگی هــای جال

فقــط بــرای طــرح انتخاب شــده ظاهــر می شــود. ایــن دکمــه توجــه شــما را بــه آن طــرح جلــب 

ــرای شــما  ــزی ب ــد چــه چی ــد و ببینی ــا همســایگانش مقایســه کنی ــد آن را ب ــا بتوانی ــد ت می کن

بهتریــن اســت.

 

UsabilityHub جدول های قیمت
جــدول قیمــت در UsabilityHub دارای یــک طراحــی زیبــا بــا جزئیــات شــناور بــرای هــر ویژگــی 

اســت. حســاب های مختلــف بــه شــما امــکان می دهنــد آزمایش هــای مختلفــی را اجــرا کنیــد، 
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امــا کاربــران جدیدتــر ممکــن اســت ارزش ایــن آزمایش هــا را درک نکننــد. اگــر نمــاد اطالعــات 

را در کنــار هــر ویژگــی نگــه داریــد، اطالعــات بیشــتری در مــورد معنــی و دلیــل مفیــد بــودن آن 

دریافــت خواهیــد کــرد. برخــی فقــط ویژگی هایــی ماننــد تســت A/B اســت. در حالیکــه برخــی 

دیگــر تنظیمــات حســاب ماننــد پشــتیبانی تیــم یــا نــام تجــاری سفارشــی هســتند.

ــد، متوجــه  ــه برنامــه اضافــه می کنی ــراد بیشــتری را ب ــه اف ــی ک ــر، زمان ــم بزرگ ت ــرای ســتون تی ب

خواهیــد شــد کــه مظنــه ماهانــه بــه طــور خــودکار افزایــش می یابــد. ایــن مــورد بــرای تیم هایــی 

ــد  ــت کنن ــزار را دریاف ــریع نرم اف ــای س ــد و تخمین ه ــن بزنن ــا را تخمی ــد هزینه ه ــه می خواهن ک

بســیار عالــی اســت.

Optimal Workshop
ــادی در صفحــه قیمت گــذاری  Optimal Workshop از برندســازی و گرافیک هــای سفارشــی زی

خــود اســتفاده می کنــد. ایــن مــوارد ممکــن اســت مســتقیمًا بــه خــود جــدول اضافــه نشــود، 

امــا بــه فضــای صفحــه اضافــه خواهــد شــد. ویژگــی اصلــی ایــن طراحــی ســوئیچ قیمــت ماهانه/

ســاالنه داخلــی اســت. شــما اغلــب ایــن مــوارد را در جــدول هــای قیمــت می بینیــد، امــا معمــواًل 

بســیار کوچــک هســتند. 

ــه  ــرض اینک ــا ف ــرا ب ــد، زی ــذاری می ده ــدگان احســاس نادرســتی از قیمت گ ــه بازدیدکنن ــن ب ای

ــا اســتفاده  ــرد. ب ــر اعــالم ک ــوان قیمت هــا را ارزان ت ــک برنامــه ســاالنه می خواهــد، می ت ــر ی کارب

ــت  ــاه دریاف ــزی در م ــه چــه چی ــد ک ــه وضــوح ببینی ــد ب ــذاری، می توانی ــن جــدول قیمت گ از ای

ــد. ــم مقایســه نمایی ــا ه ــه و ســاالنه را ب ــای ماهان ــد و هزینه ه می کنی
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Airtable
در اینجــا طــرح دیگــری وجــود دارد کــه از رنگ هــای روشــن بــرای جلــب توجــه اســتفاده می کنــد. 

ــه  ــز را ســاده نگــه مــی دارد و ســعی می کنــد بالفاصل صفحــه قیمت گــذاری Airtable همــه چی

توجــه شــما را بــه قیمت هــا جلــب کنــد. اگــر بــاالی جــدول را نــگاه کنیــد، همــان تغییــر ماهانــه/

ســاالنه را خواهیــد دید. 

ببینیــد امــا آنقــدر کوچــک اســت کــه در یــک نــگاه کامــاًل از دســت مــی رود. ایــن یــک ترفنــد خــوب 

بــرای فــروش اســت امــا از دیــدگاه UX خیلــی خــوب نیســت. بهتریــن قســمت این جــدول افکت 

شــناور اســت کــه بــه هــر ردیــف اضافــه شــده اســت. فقــط بــا نگــه داشــتن مــاوس در مــورد هــر 

ویژگــی می توانیــد بدانیــد کــه کــدام طــرح دقیقــًا آنچــه را کــه نیــاز داریــد ارائــه می دهــد.
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Lookback جدول های قیمت
وب ســایت دیگــری کــه از اطالعــات شــناور اســتفاده می کنــد Lookback اســت. راهنمــای 

ــزار شــناور را در هــر ردیــف از جــدول قیمــت ایــن وب ســایت نمی توانیــد پیــدا کنیــد، امــا در  اب

ــن وب ســایت  ــه در ای ــری ک ــورد دیگ ــل مشــاهده اســت. م ــای ویژگــی قاب ــن آیتم ه پیچیده تری

می توانیــد بــرای طراحــی جــدول هــای قیمــت خــود از آن ایــده بگیریــد ایــن اســت کــه چگونــه 

ــه  ــد ک ــه می شــود. ســتون »Pro« اشــاره می کن ــی اضاف ــه ســتون قبل ــا ب ــر ســتون از ویژگی ه ه

همــه چیــز را در طــرح اســتاندارد بــه همــراه چنــد ویژگــی اضافــی ارائــه می دهــد. ایــن یــک راه 

ــز نگــه داشــتن جــداول شــما اســت. ــی در فضــا و تمی ــرای صرفه جوی ــی ب عال
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BuzzSumo
اگرچــه طراحــی ایــن وب ســایت تــا حــدودی ابتدایــی اســت، بایــد بگوییــم جــدول قیمــت آن 

بســیاری از کارهــا را بــه درســتی انجــام می دهــد. ســوئیچ صورتحســاب ماهانه/ســاالنه در یــک 

نمــای واضــح قابــل رویــت اســت و حتــی می توانیــد بــا تغییــر صورتحســاب بــه ســاالنه ببینیــد 

ــه نظــر می رســد، امــا  ــا کمــی  شــلوغ ب ــرد. لیســت ویژگی هــای آنه ــد ک ــداز خواهی چقــدر پس ان

خوانــدن آن بســیار ســاده اســت. 

هــر ردیــف از ویژگــی اطالعــات شــناور از ابــزاری اســتفاده می کنــد کــه معنــی هــر ویژگــی را توضیــح 

می دهــد. البتــه اگــر ویژگی هــا بــه یــک جــدول بزرگتــر بــا حاشــیه های بیشــتر یــا شــاید نوارهــای 

گورخــری متصــل شــوند، زیباتــر بــه نظــر برســد. امــا UX فوق العــاده ای دارد و ایــن چیــزی اســت 

کــه در صفحــه قیمت گــذاری اهمیــت زیــادی خواهــد داشــت.
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Litmus
بــرای  واقعــی  انتخــاب  و  دارد  وجــود  سال هاســت کــه   Litmus ایمیــل  تســت  مجموعــه 

خبرنامه هــای ایمیــل اســت. صفحــه قیمــت آنهــا خیلــی دقیــق نیســت، امــا بــه انــدازه کافــی 

اطالعــات بــه خریــداران بالقــوه ارائــه می دهــد. آنهــا از رونــد برچســب گذاری »محبــوب تریــن« 

ــد. ــه اســتفاده می کنن ــز شــدن از بقی ــرای متمای ــک طــرح خــاص ب ــردن ی ــا برجســته ک ب

ــه ثبت نام هــای بیشــتر  ــه خوبــی کار می کنــد و منجــر ب ایــن یــک انتخــاب طراحــی اســت کــه ب

ــح  ــر می شــود. ویژگی هــا توضی ــه طرح هــای ارزان ت ــرای برنامه هــای ســطح متوســط نســبت ب ب

داده شــده اند و برخــی از ویژگی هــا حتــی صفحــات داخلــی بــا جزئیــات بیشــتر دارنــد. جــدول 

ــراوان یکــی از  ــی ف ــد و فضــای خال ــز، حاشــیه های جام ــی تمی ــا متن ــن وب ســایت ب قیمــت ای

ــرای جــدول هــای قیمــت اســت. ــن طرح هــا ب عملی تری
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جمع بندی
جــداول قیمــت بــرای نمایــش قیمت هــای شــما بــه گونــه ای کــه بتــوان آنهــا را بــا هــم مقایســه 

کــرد بســیار مفیــد هســتند. بــه عنــوان مثــال، یــک طــراح وب ممکــن اســت انــواع مختلفــی از 

بســته ها را بــا نرخ هــای مختلــف ارائــه دهــد. جــداول قیمــت در ایــن مــورد می توانــد بســیار موثــر 

باشــد. زیــرا از ایــن طریــق طــراح می توانــد آنچــه را کــه ارائــه می دهــد بــه وضــوح بــه مشــتری 

نشــان دهــد. مهــم نیســت بــه دنبــال ایجــاد جــداول قیمــت وردپــرس، html، wix، css3 یــا 

هــر مــورد دیگــری هســتید. بــه هــر حــال از مــوارد مطرح شــده در ایــن مقالــه می توانیــد الهــام 

بگیریــد.
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