
 ایت تجارت مجازی توسط هر فروشگاهراهنمای انتشار اطالعات محصول در س

را انتخاب نمایید و نام کاربری و رمز  وروددر ابتدا در باالی صفحه اصلی از طریق منوی سمت چپ، دکمه 

 را وارد نمایید. رفته ایدنظرگ بوری که در زمان ساخت فروشگاه درع

 

 

 

است. در  محصوالتروبرو می شوید که دکمه کاربردی در اینجا،  متفاوتیهای گزینه پس از ورود به سایت با

براساس نوع وضعیت هر یک، دیده اید، محصوالتی که شما در سایت بارگزاری کردهصفحه باز شده، تمامی 

 شود.می

 



 را انتخاب نمایید. افزودن جدیددر ادامه برای وارد کردن محصول جدید، دکمه 

 

 

 

اکثر مواقع محصول ساده انتخاب شود، اولین گزینه، انتخاب ماهیت محصول است. در که باز میای در صفحه

 ها را شامل شود، مسئولین ما، شما را در جریان قرار خواهند داد.شود. در صورتیکه محصول شما، سایر گزینهمی

 

 

 باشد.اص میهایی با ویژگی خهای کاتوگ، مجازی و قابل دانلود نیز برای محصولگزینه 

قسمت بعد، عنوان محصول است. در این جا باید نام محصول با ویژگی شاخص یادداشت گردد. بعنوان مثال، 

های مختلف وجود دارد. در صورتیکه محصول من، بابونه محصول ما گیاه بابونه است که عموما در بسته بندی

 نوشته شود. گرمی 200بابونه با بسته بندی گرمی است، باید  200در بسته 



در خانه سمت راست، قیمت محصول را وارد نمایید. در صورتیکه تمایل در سطر بعد، قیمت محصول است. 

دارید محصول شما با تخفیف به فروش رود، در خانه دوم، قیمت حراجی را درج نمایید. با زدن گزینه 

 فهرست، بازه زمانی مورد نظر خود را برای حراجی انتخاب نمایید.

 را خالی بگذارید.  فیلد قیمت فروشتمایل به تخفیف کاالی خود ندارید، چنانچه 

 

 

 

 در مورد محصول خود ارائه دهید. ت. الزم است اطالعات بسیار کوتاهاس  توضیحات کوتاهمورد بعد، 

براساس خط خط )تعداد  13د دودر ح شرحیهر محصول که در سایت وارد می شود، ضروری است که 

کلمه برای شرح استفاده  300( یادداشت شود. در هر توضیح باید از مشاهده شده در قسمت شرحخطوط 

توانید شما میقبل از وارد شدن به سایت، وجود دارد.  wordشود. امکان شمارش تعداد کلمه در نرم افزار 

 و توضیح کوتاه لکام شرح ، با ذکر عنواندارید؛  ، محصوالتی را که برای هر روز در نظر برای سهولت کار،

 تعداد کلمات مد نظر را مشاهده کنید. ،در یک صفحه ورد وارد نمایید و از این طریق

  در توضیحات کوتاه و عینا نکته مهم این است که عنوانی که برای این محصول در نظر گرفته اید، باید

 شرح آورده شود.

 ز آن بر عهده مدیر فروشگاه )شما( می باشد. در ادامه گزینه هایی وجود دارد که تنها تکمیل مواردی ا

 



 

  را وارد نمایید. موجودی تیک مدیریت موجودی را بزنید و تعداد :فهرست موجودی 

  :ه ارشود، معادل وزن محصول شما به هموزن )کیلوگرم( و ابعاد. وزنی که در اینجا ذکر میحمل و نقل

ابعاد نیز مربوط  نوشته شود.بسته بندی آماده پست است. بنابراین وزن وارد شده باید بیشتر از وزن واقعی 

باشد. این دو مورد در محاسبه هزینه پست واقعی اثرگذار به ابعاد محصول پس از بسته بندی کامل می

 است.

o :بارگذاری عکس 

 

، 1در شماره صول خود را بارگذاری نمایید. عکسی که در ابتدای صفحه،  سمت چپ، عکسی با کیفیت از مح

 ، تصویری است2اید و عکس ر گرفتهشود، تصویری از محصول است که برای تصویر اصلی در نظگذاری میبار

. قرار دادن هر دو عکس برای درج مطلب ضروری است. این تصاویر دهیدکه برای درک بیشتر مشتری ارائه می

 تر شود.ل شما بهتر دیده شود و مشتری برای خرید مشتاقشوند تا محصوباعث می

 باره محصول عنوان شود، گفته شد. در انتهای صفحه شما با دو گزینه روبرو هستید.موارد الزم که باید در

 
در صورتی که اطالعات تکمیل هستند و در صورتیکه نیاز به بازخوانی دارد، بر روی پیش نویس کلیک نمایید و 

. همکاران تجارت مجازی پس از بررسی کنیدبرای بررسی را انتخاب ه ویرایش ندارد، گزینه ارسال احتیاج ب

 محصول شما، در اسرع وقت، محصول شما را منتشر خواهند کرد.



های محصول خود توانید برخی از ویژگیپس از اینکه محصول شما، در سایت تجارت مجازی منتشر شد، شما می

هایی وجود دارد که جهت آیکون در مقابل هر محصول،، اگر به قسمت محصوالت برویدرا ویرایش نمایید. 

و یا ویرایش                       استفاده  (                     quick editتوانید از ویرایش سریع )می ویرایش،

 نمایید.       

الزم است در قسمت  محصول شما بعد از گذشت مدت زمانی تغییرات داشت، در صورتیکه قیمتنکته مهم:  -

کاربری خود، قیمت را اصالح کنید. در غیر این صورت، در صورت داشتن سفارش توسط مشتری، شما ملزم 

 هستید با همان قیمت درج شده در سایت، محصول خود را برای مشتری ارسال نمایید.

 

 

 

 

 

 


