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.کلیک کنید“ شروع کنید”بر روی کلیِد 



شها نی تَانید یکی از سٌ رٍش 

:زیر را برای ثبت نام انتخاب کنید

با شهارى نَبایل -1

با آدرس پست الکترٍنیک -2

نستقیو با اکانت جیهیل تان -3



پس از ثبت فیلديای نَرد نیاز، 

(  کلید سبز رنگ)“ عضَیت”رٍی کلید 

.کلیک کنید

در ير دٍ رٍش ثبت نام با شهارى 

“  نام”يهراى ٍ آدرس ایهیل، درج 

.ضرٍری است“ گذرٍاژى”ٍ 



اگر نایل بٌ ساخت فرٍشگاى يستید، دٍ 

:پیِش رٍی شهاستراى، 

:راى اٍل

ٌ ی  فرٍشندى ”نی تَانید در يهین جا، گزین

را انتخاب کنید ٍ با ٍرٍد نام ٍ نام “ يستو

ٍ ( بٌ فارسی)خانَادگی ٍ نام فرٍشگاى 

نطابق با  –بٌ انگلیسی )آدرس فرٍشگاى 

نًایت کلید ، در (فرٍشگاى تاننام 

.را فشار ديید“ عضَیت”



:راى دٍم

نی تَانید ابتدا بٌ عنَان  

پس از درج کد  -“ نشتری”

تاییدی کٌ بر رٍی گَشی تلفن 

 –يهراى تان دریافت کردى اید 

ثبت نام کنید ٍ سپس در 

حساب کاربری تان رٍی کلید 

.  کلیک کنید“ فرٍشندى شَید”

بٌ گام يا را سپس بقیٌ ٍ 

.برٍیدپیش 















نی شَید ٍپیشخَان خَد ٍارد 

.کنترل نی کنیدسفارشات ٍ نحصَالت خَد را ٍضعیت 



اگر ندیریت سایت برای شها اعالنی ارسال کردى باشد در 
.نی کنیدپیشخَان خَد نشايدى 



  .نی کنید اضافٌ خَد فرٍشگاى بٌ نربَطٌ، نشخصات درج ٍ تصاٍیر آپلَد با را نحصَل ير



  .نی کنید اضافٌ خَد فرٍشگاى بٌ نربَطٌ، نشخصات درج ٍ تصاٍیر آپلَد با را نحصَل ير



کنیدسفارشات فرٍشگاى خَد را از این نحل کنترل 



بگیریدبرای نحصَالت خَد، کد تخفیف در نظر نی تَانید 



نی شَیدبا خبر فرٍشگاى تان ، در یک نگاى از ٍضعیت فرٍش گزارش يابا نشايدى 



ٌ اندبرای نحصَالت شها ثبت شدى ٍ چٌ کسانی آنًا را دیدگاى يایی ببینید چٌ  نَشت



 فرصت اٍلین در تا ديید دستَر نا بٌ برداشت، درخَاست یک با رفت، فرٍش بٌ نحصَالت تان از یکی کٌ بار ير
کنیو ٍاریز حساب تان بٌ را نحصَل تان فرٍش از حاصل درآند نهکن،



 تَجٌ با نشتری یک سپس ٍ باشید گرفتٌ نظر در نحصَالت تان گارانتی برای شرایطی تنظیهات، قسهت در اگر
نی کنید نشايدى اینجا در را آن بديد، نحصَل یک گارانتی برای درخَاستی شرایط، آن بٌ



اگر نایل بَدید نی تَانید فردی یا افرادی را در فرٍشگاى خَد بٌ کار بگیرید تا بٌ شها کهک کنند 



کردى اندببینید چٌ کسانی، بٌ فرٍشگاى شها عالقهندند ٍ آن را دنبال یا فالَ 



کنیداز اینجا چک ؟ نی تَانید آیا کسی برایتان تیکت پشتیبانی ارسال کردى



ٌ ی ، بر رٍی فرٍشگاى تانبرای انجام تنظیهات نختلف در  کنیدتنظیهات کلیک گزین



.بسازید خَدتان سلیقٌ بٌ را فرٍشگاى تان
.کنید نصب فرٍشگاى تان سردرِ  بر ٍ بسازید قشنگ بنر یک ؟باشد چگَنٌ فرٍشگاى تان تابلَ دارید دٍست



کنیدرا در اینجا ٍارد فرٍشگاى تان تصَیر ٍ سایر اطالعات نربَط بٌ 
( تصَیر  ٍ اطالعات نربَط بٌ پرٍفایل تان را از طریق تنظیهات کاربری ٍارد کنید)



ٌ يای در صفحات تان آدرس نهایش ٍ اجتهاعی پرٍفایل يای نعرفی انکان از تنظیهات، قسهت بٌ رفتن با  شبک
.کنید استفادى اجتهاعی



کنیداز انکان نعرفی پرٍفایل يای اجتهاعی ٍ نهایش آدرس صفحات تان در شبکٌ يای اجتهاعی استفادى 



 خَد نشتریان برای نحصَالت گارانتی یا بازگشت برای شرایطی تنظیهات، قسهت در نی تَانید بَدید نایل اگر
.بگیرید نظر در



برای تان باشیوخَدتان، بٌ نا کهک کنید تا بتَانیو نیزبان بًتری دقیق تر با نعرفی نی شَیو خَشحال 



.بگیرید نظر در نحصَالت تان نقل ٍ حهل برای خاصی شرایط ٍ تنظیهات باشید نایل شاید
.است نتغیر نحصَالت تان ٍزن کٌ ٍقتی خصَص بٌ



 حسابی چٌ بٌ بدانیو داشتید، برداشت درخَاست ٍقت ير تا کنید، ٍارد اینجا را بانکی تان حساب اطالعات
.کنیو ٍاریز را نحصَالت تان فرٍش از حاصل درآند



 درآند حسابی چٌ بٌ بدانیو داشتید، برداشت درخَاست ٍقت ير تا کنید، ٍارد را بانکی تان حساب اطالعات
.کنیو ٍاریز را نحصَالت تان فرٍش از حاصل



 از سئَ تکنیک يای با جستجَ نَتَريای در شدن تان دیدى بیشتر ٍ شها فرٍشگاى بیشتر چٌ ير بازدید برای نا
 چند انجام با اینجا در نی تَانید يو خَدتان انا .نی کنیو اقدام ٍ ریزی برنانٌ سایت، ندیریتی کنترل پنل سهت
.کنید کهک نا بٌ نتیجٌ، این بٌ بیشتر چٌ ير دستیابی در سادى، تنظیو



 از سئَ تکنیک يای با جستجَ نَتَريای در شدن تان دیدى بیشتر ٍ شها فرٍشگاى بیشتر چٌ ير بازدید برای نا
 چند انجام با اینجا در نی تَانید يو خَدتان انا .نی کنیو اقدام ٍ ریزی برنانٌ سایت، ندیریتی کنترل پنل سهت
.کنید کهک نا بٌ نتیجٌ، این بٌ بیشتر چٌ ير دستیابی در سادى، تنظیو


