
 بنام خدا

 توجهد )یکن کیکل نام ثبت دیکل یرو بر ، تیسا یاصل صفحه در شده سایت وارد ابتدا .1

 و اند کرده نام ثبت تیسا در قبال که باشد یم یکسان یبرا ورود دیکل دیباش داشته

 باشند(. یم عبور رمز و یکاربر نام یدارا

 
 یخال یجاها در شده خواسته اطالعات دیبا که شود یم باز ریز شکل به یا صفحه سپس .2

جه آن است که کلیه اطالعات خواسته شده در این صفحه الزاماً باید با ونکته قابل تد شوپر

پس از پر  الزامیست(به صورت صحیح پر کردن جاهای خالی ) باشدحروف انگلیسی 

 کلیک کنید. "ثبت نام"کردن فیلد های خالی بر روی دکمه 

 



پر  ارسینشده و یا به فپر درست لدهایف و داشته وجود یخطائ قسمت نیا در کهیصورت در .3

 پر حتما که است ازین ای و است شده پر اشتباه ییلدهایف چه که دهد یم اطالع باشد شده

 را کلیک کنیم. "ثبت نام"، لذا پس از رفع خطا میبایست دوباره دکمه شود

 
 یم داده شینما تانیبرا لیپروفا صفحه ، یقبل مرحله بودن زیآم تیموفق صورت در .4

 داشته خاطر به تیسا به ورود یبرا شهیهم را عبورتان رمز و یکاربر نام پس د،شو

  .دیباش

ثبت "ی رو کیکل با دیتوانیم دیهست یدیتول ای و فروشگاه یدارا شما اگر مرحله نیا در .5

 .دیینما آن یمعرف به اقدام "فروشگاه



 
 صورت به را شد خواسته مشخصات ستیبایم شما "ثبت فروشگاه"ه ب شدن وارد از پس .6

 یجاها در مختلف اطالعات د،یپرکن کامل بصورت را اطالعات دیکن یسعد )یکنپر قیدق

 قرمز ستاره با که یموارد کردن پر که است ذکر به الزمد( شو یم فادهاست مختلف

 .است یالزام است شده مشخص

 



ر این قسمت شما میتوانید محل دقیق فروشگاه خود را بر روی نقشه مشخص کنید تا د .7

 مشتریان راحت تر بتوانند در صورت نیاز به شما مراجعه کنند.

 
 

بدون هیچ ا ی دی خود رر قسمت ثبت آدرس تلگرام و اینستاگرام الزامیست تا شما آد .8

 وارد نمایید. عالمت اضافه

محلی برای معرف در نظر گرفته شده که اختیاری است،  "ثبت فروشگاه"ر انتها و قبل از د .9

ف خود دهید و در صورت معرفی سایت نها میتوانید امتیازی خاص به معراما شما با معرفی آ

 ل امتیاز شوید.در سایت مشخص شده و شامبه فروشگاههای دیگر خود نیز به عنوان معرف 



 
 

 تیریمد توسط شما شده ثبت مشخصات ستیبایم فروشگاه، نام ثبت از پس .11

 مورد یلیدال بنا شما فروشگاه که یصورت در .  .ردیگ قرار دییتامورد  و یبررس تیسا

 درج موافقت معد علت آن در که یغامیپ نگرفت قرار تیسا تیریمد طرف از رشیپذ

 در شدن رفتهیپذ از پس شما صورت نیا ریغ در .گرددیم ارسال شما یبرا است شده

 دخو محصوالت ثبت به اقدام یاختصاص صفحه در شدن وارد از پس دیتوانیم تیسا

 .دیینما

 

 

 

 

 

 

 
 


