
 بنام خدا

 

توجه داشته باشید ) کلیک کنید  ثبت نامابتدا وارد سایت شده در صفحه اصلی سایت ، بر روی کلید . 1

کرده اند و دارای نام کاربری و رمز عبور می در سایت ثبت نام   کلید ورود برای کسانی می باشد که قبال

 (باشند

 

سپس صفحه ای به شکل زیر باز می شود که باید اطالعات خواسته شده در جاهای خالی پر . 2

اطالعات مختلف در جاهای مختلف استفاده می شود   سعی کنید اطالعات را بصورت کامل پرکنید،)شود،

( 

 

 .کلیک کرده نامپس از پرکردن فیلدها روی دکمه ثبت  . 3

در صورتیکه در این قسمت خطائی وجود داشته و فیلدها درست پرنشده باشد اطالع می دهد که چه  . 4

  .فیلدهایی اشتباه پر شده است و یا نیاز است که حتما پر شود



 

 .را می زنیم نامکلید ثبت  وقتی خطاها را برطرف کردید دوباره. 5

پس نام . در صورت موفقیت آمیز بودن مرحله قبلی ، صفحه پروفایل برایتان نمایش داده می شود . 6

  .کاربری و رمز عبورتان را همیشه برای ورود به سایت به خاطر داشته باشید

 

 "ثبت فروشگاه"در این مرحله اگر شما دارای فروشگاه و یا تولیدی هستید میتوانید با کلیک روی . 7

  .اقدام به معرفی آن نمایید



پر  را به صورت دقیق شما میبایست مشخصات خواسته شد "ثبت فروشگاه"پس از وارد شدن به . 8

اطالعات مختلف در جاهای مختلف استفاده می شود   سعی کنید اطالعات را بصورت کامل پرکنید،)کنید

 .مواردی که با ستاره قرمز مشخص شده است الزامی استپر کردن الزم به ذکر است که  )

 

 

 



 ما توسط مدیریت سایت بررسی و موردمیبایست مشخصات ثبت شده ش ،پس از ثبت نام فروشگاه. 9

 .تایید قرار گیرد

 

پذیرش از طرف مدیریت سایت قرار نگرفت پیغامی  یلی مورددالدر صورتی که فروشگاه شما بنا . 11

 .ن علت عذم موافقت درج شده است برای شما ارسال میگرددکه در آ

در غیر این صورت شما پس از پذیرفته شدن در سایت میتوانید پس از وارد شدن در صفحه . 11

 .اختصاصی اقدام به ثبت محصوالت خو نمایید

 



 .قدام فرماییدمیبایست نسبت به درج مشخصات محصول ا اشم "ثبت محصول"پس از کلیک روی . 12

 

 

 

 



در این بخش هم پس از ثبت محصول شما میبایست منتظر تایید نهایی از طرف مدیریت سایت . 13

 .نمایش در می آیدبه در سایت و در صفحه اختصاصی شما  محصول ،صورت تایید نهاییباشید که در

 


