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چگونه ویترین خود را راه اندازی کنیم؟
برای راه اندازی ویترین کسب وکار خود ،با نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود(داشبورد من) شده و برر روی
منوی «ویترین من» کلیک کنید.

راهنمای هوشمند ایجاد ویترین
در صورتی که در طی کردن هرکدام از گام های راه اندازی ویترین کسب وکرار خرود باشرید ،راهنمرای هوشرمند ایجراد
ویترین بخشی است که می توانید با مراجعه به آن از گام بعدی مطلع شوید .این راهنمای هوشمند تا انتهای مسیر با شما
خواهد بود و در هر مرحله شما را برای رسیدن به گام بعدی راهنمایی می کند.

گام اول :آدرس وب سایت  /ویترین کسب وکار
اولین گام ،انتخاب یک آدرس اختصاصی برای ویترین کسب و کار شماست .کاربران و بازدیدکنندگان مری تواننرد برا وارد
کردن این آدرس در مرورگر اینترنتی خود ،از ویترین شما بازدید کنند .با توجه به راهنمای درج شده ،یک آدرس مناسب
را برای خود ثبت کنید  .بهتر است این نام به صورت مستقیم به کسب و کار شما اشاره کند .بعد از انتخاب آدرس و ثبرت
ویترین ،تا زمان تایید آدرس ویترین می توانید آن را تغییر دهید.
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توجه داشته باشید که وضعیت آدرس ویترین شما در این صفحه نمایش داده می شود و چنانچه وضعیت آن تاییرد شرده
باشد ،امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت.

گام دوم :درباره و شعار کسب وکار
در صورتی که در معرفی کسب وکار خود قسمت توضیحات را تکمیل کرده باشید ،توضیحات قبلی به صورت پیش فرر
در این قسمت نمایش داده می شود .شما می توانید توضیحات کاملی در معرفی کسب و کار خود ارائه دهید.
این توضیحات پس از ثبت شدن ،به صورت مختصر در صفحه اول ،و به طور کامل در بخشی از ویترین با نام «درباره مرا»
نمایش داده می شود.

منظور از شعار کسب و کار ،شعاری است که دوست دارید خود را با آن به مشتریان معرفی کنید.
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این شعار در صفحه اول سایت اختصاصی شما نمایش داده می شود.

گام سوم :تصاویر کسب وکار
در این قسمت می توانید برای معرفی بهتر کسب وکار خود 3 ،تصویر مرتبط را انتخاب و بارگذاری نمایید .اندازه بهینه
برای هرکدام از این تصاویر  042* 022پیکسل و فرمت مناسب برای بارگذاری  JPGمی باشد.

این تصاویر در صفحه اول و در بخشی از ویترین با نام «درباره ما» نمایش داده می شود.
گام چهارم :مدیریت گروه های محصوالت  /خدمات
شما می توانید در این مرحله ،برای محصوالت و خدمات خود ،گروه بندی تعریف نمایید.
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با استفاده از  3آیکون این بخش ،می توانید گروه هایی را برای محصوالت ایجاد کرده ،نام گروه را ویرایش کنید و یا آن را
حذف نمایید .در صورتی می توانید گروه را حذف نمایید که محصولی در آن گروه موجود نباشد.

گام پنجم :مدیریت ویترین محصوالت  /خدمات
ابتدا باید یک عنوان برای صفحه محصوالت  /خدمات ثبت نمایید .ایرن نرام در براالی صرفحه محصروالت  /خردمات درج
خواهد شد.
قبل از معرفی محصول جدید توجه داشته باشید که محصوالت شما دارای  4وضعیت " در انتظار تاییرد "  " ،نیازمنرد بره
بازبینی "  " ،تایید شده " و " همه " می باشند  ،با توجه به شکل زیر نکته ی قابل توجه در ارتباط برا محصروالت/خدمات
رد شده می باشد که پس از تعیین وضعیت کارشناس در حالت نیازمند به بازبینی قرار می گیرند ،شما باید علت رد شردن
را مطالعه کرده و به ویرایش محصول/خدمت خود بپردازید تا مجددا در انتظار تایید قرار بگیرند.
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نکته  :شما می توانید بر اساس  0پارامتر " نام " و " گروه " به جستجوی کلیه محصوالت/خدمات خود بپردازید.

طریقه معرفی محصول :
ابتدا بر روی

کلیک نمائید که شامل تکمیل مراحل زیر می باشد:

باید مشخص کنید که محصول شما دقیقا در کدام یک از دسته بندی های موجود قرار می گیرد.
روش انتخاب دسته بندی به دو صورت زیر می باشد:
روش اول :شامل جستجوی دسته بندی بر اساس نام یا مشخصه ای از محصول/خدمت شما می باشد،
6
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بطور مثال  " :شامپو " ،پس از اعالم نتیجه دسته ی مورد نظر خود را انتخاب می کنید.

ب :در روش دوم اگر شما با استفاده از جستجوی کلمه ی خاصی از محصول/خدمت خود به نتیجه نرسیدید،از بین دسته
بندی های قرار داده شده ،به جستجوی کاال/خدمت خود بپردازید،نکته ی قابل توجه اینکه شما باید در انتخاب دسته
بندی ها دقت نموده و به آخرین سطح دسته بندی برسید تا زمانیکه تیک سبز انتخاب شده برای شما ظاهر شود

روش دوم :از روی دسته بندی های معرفی شده  ،دسته ی مرتبط با محصول/خدمت خود را انتخاب می کنید ترا جرایی
که به آخرین سطح دسته بندی خود رسیده و تیک سبز ظاهر شده باشد.
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کاال/خدمت خود را مشخص می کنید.
مهمترین عامل تعیین کننده ی معرفی محصوالت/خدمات سایت 1st.irجهرت جسرتجو در صردر نترایت موتورهرای
جستجوگر ،نام محصول/خدمت می باشد .بنابراین محصول/خدمت خود را به گونه ای معرفی کنیرد کره اکثریرت مرردم در
موتورهای جستجو بدنبال آن می گردند و نتیجه بهتر و سریعتری را برای محصوالت/خدمات شما در پی خواهد داشت.
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 نکاتی در مورد ثبت و تایید محصول

.1نام محصول/خدمت خود را بطور کامل و دقیق معرفی نمائید ،و از معرفی محصوالت/خدمات خرود بصرورت کلری
خودداری نمائید ،زمانیکه محصول/خدمت را بطور کلی معرفی می کنید اولین نتایت گوگل ویکی پدیا خواهد بود
 .0محصول خود را بطور کامل معرفی کنید ( آنچه باعث تفکیک محصوالت/خدمات شما از هم میشود ماننرد :برنرد،
مدل ،جنس ،رنگ ،سایز ،و )....
.3از جمع بستن محصول/خدمت خود خودداری کنید.
.4در صورتی که از پرانتز و یا خط تیره استفاده می کنید توجه فرمائید که باید با فاصله از کلمرات فارسری و الترین
معرفی شوند.
 .5هر گاه بخواهید محصول را بصورت التین معرفی کنید ،باید تلفیقی از فارسی و التین معرفی شوند.
 . 6در صورت معرفی محصول/خدمت بصورت التین،آن را بصورت تلفیقی از فارسی و التین معرفی نمائید.

نمونه محصوالت:
تی بگ سبز  05عددی احمد
لوله  30میلیمتر پلی اتیلن آب لوله
سینک فانتزی تو کار مدل592:
سوئیچ شبکه  Micronetمدل sp608k
مایع دستشویی شفاف سیب صحت
آنتن گردان هانی مدل 0212

این توضیح در لیست محصوالت قابل مشاهده است و در جستجوی کاال بسیار مهم می باشد.
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نکته ی قابل توجه در انتخاب دسته بندی اصلی محصول/خدمت :
با انتخاب دسته بندی اصلی محصول ،پارامترهائی از مشخصه ی محصول/خدمت اضافه می شوند که شما ملزم به تکمیرل
پارامترهای از پیش تعیین شده می باشید.

شما میتوانید جزئیات بیشتری از محصول مانند امکانات ،وزن ،رنگ و  ...با در نظر گرفتن نوع محصول به مشخصره هرای
آن اضافه کنید که می تواند راهنمای خوبی برای بازدید کنندگان محصوالت ویترین شما باشد.

 .1تصاویر را مرتبط با نام محصول/خدمت خود بارگذاری نمائید.
.0

از قرار دادن اطالعات تماس بر روی تصاویر خودداری کنید  (.جهت جلوگیری از  copyتصراویر ،نرام شررکت و
آدرس ویترین شما بصورت خودکار بر روی تصاویر حک می شود).
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 .3لطفا به اندازه تصاویر بارگذاری شده توجه فرمائید که خیلی کوچک یا برزر

نباشرد(.فرمرت تصراویر بایرد jpg

باشد).

شما در این قسمت میتوانید فایل های Excell ،Word ، PDFو یا کاتالو

های مرتبط با محصول خرود را بارگرذاری

نمائید.

چنانچه بخواهید آدرس وبسایت خود را در معرفی محصول/خدمت خود بکار ببرید از این طریق می توانید بارگذاری
نمائید.

نکته ی مهم دیگری که در باال بردن رتبه محصول/خدمت شرما در موتورهرای جسرتجوگر مروثر مری باشرد واژه هرای
کلیدی ست و باید مرتبط با نام محصول/خدمت شما باشد ،برای جدا کردن هر واژه ی کلیدی از واژه ی بعد ،تنها کافی
ست بر روی عالمت  +کلیک نمائید.
نکته :اگر کلیه واژه های کلیدی را در یک کادر بنویسید حتی اگر آنها را با عامل های جداکننده از هم جددا
کرده باشید ،تنها واژه ی کلیدی اول برای شما محاسبه خواهد شد.

این بخش تکمیل کننده ی توضیحات شما در رابطه با محصول/خدمت شما می باشد.

11

راهنمای ایجاد ویترین

شما میتوانید گروه محصول را از بین گروه هایی که قبال در "مدیریت گروه محصوالت/خدمات" معرفی کرده اید انتخراب
کنید ،چنانچه گروهی انتخاب نشود ،محصول/خدمت شما بصورت خودکار بر روی "بدون گروه" قرار می گیرد.
نکته ی قابل توجه اینکه،شما میتوانید گروه های خود را در صدححه اول ویتدری، ،زیدر شدعار کسدا و کدار
مشاهده کنید،چنانچه هیچ محصولی از گروه های شما تایید نشده باشد،گروه معرفی شده نمدای

داده نمدی

شود.

حداقل میزان سفارش ،قیمت واحد محصول ،شررایط پرداخرت و نحروه تحویرل ،جزئیرات بیشرتری اسرت کره راهنمرای
مخاطبان ویترین شما خواهد بود .پس از تکمیل این مراحل  ،می توانید محصول مورد نظر را ثبت کنید.

گام ششم :ویرایش گروهی قیمت محصوالت

کسانی که محصول/خدمت خود را اعالم قیمت کرده باشند ،در این قسمت می توانند به ویرایش قیمت های اعرالم شرده
خود بدون نیاز به تایید کارشناس بپردازند.

گام هفتم :مدیریت صفحات اختصاصی
شما می توانید صفحات اختصاصی برای کسب وکار خود در ویترین ایجاد نمایید .این صرفحات برر اسراس سرلیقه و نیراز
هرکدام از کسب وکارها در ویترین اختصاصی همان کسب وکار قابل نمایش و ویرایش است.
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در بخش «نام» ،شما می توانید یک نام مناسب برای صفحه خود انتخاب کنیرد .ایرن نرام بررای دسرته بنردی و نظرم در
مدیریت صفحات است و به مخاطب نمایش داده نمی شود .آنچه که به بازدیدکنندگان ویترین شما به عنوان نرام صرفحه
اختصاصی نمایش داده می شود ،عبارتی است که در قسمت «عنوان» توسط خود شما نوشته می شود.
تصاویر کسب و کار ویترین
شما در این قسمت میتوانید سه تصویر را با سایز  042*022پیکسل بارگذاری نمائید که بعنوان تصاویر کسب و کار شما
در صفحه خانه نمایش داده می شود.
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صفحه خانه

14

راهنمای ایجاد ویترین

صفحه محصوالت/خدمات
با کلیک بر روی هر محصول ،وارد صفحه مربوط به آن محصول می شوید
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صفحه نشان تایید هویت

صفحه درباره ما
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صفحه تماس با ما
اطالعات تماس با شرکت شما در این صفحه نمایش داده می شود .بازدیدکنندگانی که بخواهند درخواست خود را از کادر
ارتباطی همین صفحه به صاحب یک کسب وکار ارسال کنند ،بعد از نوشتن متن آن را با دکمه «ارسال» به ایمیل شما
می فرستند .پس از ارسال این درخواست یک پیام کوتاه به موبایل کاربری شما ارسال می گردد و شما را از وجود یک
درخواست از طریق ویترین در ایمیل ارتباطی باخبر می کند .شما می توانید در زمان مناسبی به درخواست پاسخ دهید.
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