ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،در ﺧﻮاب ﻫﻢ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون آن ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﯿﺪ.
واﺿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ وﯾﺮوس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارد! ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﺗﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪاﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﯿﺎز ﺿﺮوری ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﻫﺮﺟﻮر ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ رﯾﺴﮏ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ را
ﺑﻪﺟﺎن ﻧﺨﺮﯾﻢ .اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻻن ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آﻣﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟!
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ! واﻗﻌﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ دارد.
اﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭼﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ درآﻣﺪ دارﻧﺪ؟

در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺿﺮرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺰ آن ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ

ﺳﻮد ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯿﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن درآﻣﺪی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن راه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ
درآﻣﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮل آن ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ اﻻن ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺸﻮد! ﻫﯿﭻ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻤﺎم ﺷﻮد )ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺷﻮد(؛ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
اﻻن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه )ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور( ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﺎرهای ﺟﺰ
اﯾﻦ ﻧﺪارﯾﺪ! ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺖ آن
ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ﭼﻮن ﻗﺮار اﺳﺖ روﺷﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﻢ ﮐﻪ:
ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ دارﯾﺪ؛
ﻧﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ!(؛
ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺲ آن ﺑﺮآﯾﯿﺪ؛

ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارد؛ ﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدهاﯾﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وارد ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﮐﺪﻧﻮﯾﺲ و ﻃﺮاح ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎره
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ اﻻن ﺣﺘﯽ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ راﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪاﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪای از ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن را
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ وارد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ! ﭼﻮن راﻫﯽ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ
وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﭘﺲ آن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام .ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،زودﺗﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ؟
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﭘﺮﺗﺎل ،روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ،ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دارﯾﺪ را در آن ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ .ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ،ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﺳﺎده اﺳﺖ؟ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آن ﮐﻨﻢ:
.1
.2
.3
.4

ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﺮﺗﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ) .ﺗﺴﺖ راﯾﮕﺎن  7روزه ﻫﻢ دارد!(
ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ دﻟﺨﻮاه ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎهﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ) .ﺑﺮای ﻇﺎﻫﺮ و رﻧﮓ و رو دادن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه(
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ آدرس دﻟﺨﻮاه ﺷﻮﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و آدرس داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪﺧﻮدﺗﺎن را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ،ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﺎ دﻫﯿﺪ) .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و روی
ﺳﺎﯾﺖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ(

و ﺗﻤﺎم!
ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺨﺸﯽ از آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ روش
ﺟﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ در ﭘﺮﺗﺎل ،ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺪارد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏﺗﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺧﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ؛ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ؟

اﻻن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ! اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ،ﭘﻮل ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﺻﻼ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻧﻘﻄﻪای از ﺷﻬﺮ اﻓﺘﺘﺎح ﮐﺮدهاﯾﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ را ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﺪ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای آن روز ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﺮ ﺷﻮد از ﻣﺸﺘﺮی؟ )اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﺪ؛ ﭘﺲ اﺣﺘﻤﺎﻻ
اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﺮایﺗﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ(
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻧﺲ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺶ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﺎنﺗﺎن ،دﯾﮕﺮان آدرس آن را ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ؟!
ﮐﻤﯽ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ! ﻣﻌﻤﻮﻻ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﺗﺎن را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
درآﻣﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﺗﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟

ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آن را در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺑﻼگ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ
و ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن و دﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛
ﭼﻮن ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮﺗﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮐﻤﮑﺸﺎن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﺗﺎل ﺑﻪ آدرس  www.portal.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ روزﻫﺎی
ﺷﻨﺒﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  9اﻟﯽ  22و روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،ﺟﻤﻌﻪ و اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ از ﺳﺎﻋﺖ  9اﻟﯽ  17ﺑﺎ
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