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 پیشخوان: (1

رش هایی کلی از فروش ها، درآمد، سفارش، تعداد دفعات نمایش پروفایل به صورت کلی قابل گزادر بخش پیشخوان 

 ده است، همچنین اعالن های ارسال شده از طرف ادمین وبسایت نیز قابل رویت میباشد.مشاه

 

 :محصوالت (2

 در این قسمت میتوانید محصول جدید را اضافه نمایید و محصوالتی که از قبل اضافه کردید را ویرایش و یا حذف نمایید.

 اضافه کردن محصول جدید:

حصول جدید بر روی افزودن محصول جدید کلیک نمایید صفحه ای باز خواهد شد که با تکمیل برای اضافه کردن م

فیلدهای آن  که شامل: نام محصول، قیمت، انتخاب دسته محصول، انتخاب برچسب محصول، کمی توضیح درباره 

 .، قادر به ایجاد محصول جدید میباشید میباشد و اضافه کردن عکس از محصول محصول

 

 :سفارشات (3

 این قسمت وضعیت سفارشات مربوط به محصول شما با ذکر جزئیات نمایش داده میشود.در 

 

 کوپن ها: (4

 ها رابرایکوپن  میتوانید در صورتی که برای ایام خاصی در نظر دارید کوپن تخفیف اختصاص دهید، دراین قسمت

حداقل سفارش، تاریخ انقضا کوپن و  تعداد کوپن، نظر خود با محدودیت های در نظر گرفته شده از جملهمحصول مورد 

 پن به آن تعلق میگیرد، ایجاد نمایید.که کو مشخص کردن محصولی

 

 گزارشات: (5

 اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت. در این  قسمت گزارشهای مالی از محصوالت فروش رفته با جزئیات کامل در

 

 :نظرات (6

 در این  قسمت نظراتی که برای محصوالت شما توسط خریداران درج شده است قابل رویت میباشد.

 

 :برداشت (7

ادمین  ،در صورت فروش محصول شما به خریدار و تایید محصول از نظر مطابقت با ویژگی های ذکر شده محصول

 داشت وجه خود را بنمایید.وبسایت مبلغ محصول را به موجودی فعلی شما اضافه کرده و شما میتوانید درخواست بر

 

 تنظیمات: (8

 ین قسمت شامل پنج بخش میباشد که مربوط به تنظیمات پروفایل کاربری فروشگاه شما میباشد.ا
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 فروشگاه: -1

آدرس، شماره تلفن، ایمیل و  ، نام فروشگاه،پروفایلصویر این قسمت شامل اطالعات اولیه فروشگاه شما از جمله ت

 موقعیت فروشگاه بر روی نقشه میباشد.

تکمیل اطالعات میتوانید  و در صورتی که مایل به تخفیف برای تمام محصوالت خود هستید با زدن تیک مربوطه

 این تخفیف را برای محصوالت خود اعمال نمایید.

 

 پرداخت: -2

انکی فروشگاه خود را تکمیل نمایید تا وجه محصوالت به فروش رفته پس از تایید خریدار در این قسمت اطالعات ب

 به حساب شما واریز شود.

 

 حمل و نقل: -3

این بخش  با توجه به اینکه هزینه حمل ونقل در صنعت تخم گذار برعهده خریدار میباشد از اعمال تنظیمات برای

 اکیدا خودداری نمایید. 

 

 :پروفایل اجتماعی -4

ای اجتماعی فعال هستید با قرار دادن لینک شبکه اجتماعی در این قسمت مشتریان قادر در صورتی که در شبکه ه

 به پیدا کردن شما در شبکه های اجتماعی خواهند بود.

 

 :سئوی فروشگاه -5

برای این که فروشگاه شما در کلمات کلیدی باالتر از فروشگاه های دیگر قرار بگیرد الزم است این قسمت را با 

 ایید که شامل موارد زیر میباشد.حوصله و دقت بیشتری تکمیل نم

 

 عنوان سئو: -1

  صفحه فروشگاه تان نمایش داده خواهد شد. عنوانصورت عنوان سئو به 

 

 توضیح متا: -2

مایش داده میشود. برای تکمیل این بخش نتیجه جستجو ن زیر عنوان مشکی متنتوضیح متا اغلب به صورت 

 کاراکتر باشد. 156باید شامل کلمات کلیدی جستجو شده و کمتر از 

 

 کلمات کلیدی متا: -3

 هتر از صفحه فروشگاه تان کلمات کلیدی که با ویرگول جدا شده اند را در این قسمت قرارارزیابی ب به منظور

 دهید.

 


