راهنمای ثبت نام فروشگاهی/نمایشگاهی در وب سایت موبایل کده

وب سایت موبایل کده با هدف ارائه خدمات خرید و فروش تلفن همراه کارکده و دست دوم در سراسر ایران عزیزمان
بدون هیچ گونه واسطه گری در تیر ماه سال  4931فعالیت خود را آغاز نمود .با عنایت خداوند و لطف و اعتماد هموطنان
عزیزمان موبایل کده به سرعت پله های پیشرفت و ترقی را طی نمود و تبدیل به اولین مرکز تخصصی خرید و فروش
گوشی و تبلت دست دوم در سراسر ایران عزیز شد.
در این مدت انتقاد ها و پیشنهادات هموطنان عزیز در طی نمودن این مسیر و هر چه بهتر شدن سایت موبایل کده
همواره مورد عنایت تیم فنی و مدیریتی موبایل کده بوده است  ،پس از مدتی قسمت خرید و فروش سیم کارت نیز به
سایت افزوده شد تا تمام نیازهای هموطنان در زمینه تلفن همراه هم برآورده شود.
حال با توجه به احساس نیازی که شد و پیشنهاداتی که از سوی کاربران سایت ارائه شد قسمت ثبت نام فروشگاهی و
نمایشگاهی در سایت قرار داده شد.

ثبت نام فروشگاهی چیست ؟
فروشندگان و صاحبان واحدهای صنفی و خدماتی ،نهادها ،شرکتها و افراد فعال در زمینه تلفن همراه در صورت تمایل
می توانند اقدام به ثبت نام فروشگاهی در موبایل کده نمایند و از خدمات منحصر به فرد سایت موبایل کده بهره مند
شوند.
در واقع با ثبت نام فروشگاهی شما فروشگاه  /نمایشگاه (مغازه) خود را در سیات موبایل کده ایجاد می کنید .گویی
فروشگاه شما شعبه ای مجازی در بستر اینترنت را داراست؛ شما به عنوان صاحب فروشگاه در سایت موبایل کده
فروشگاه خود را مدیریت می نمایید  .در ابتدا شما دارای یک سایت اختصاصی خواهید شد که می توانید لیست قیمت
موبایل و تبلت های موجود در فروشگاه خود را وارد نمایید و روزانه قیمت ها را بروز رسانی نمایید .با توجه به بازار
رقابتی و بازدید بسیار خوب سایت موبایل کده قیمت محصوالت شما در معرض دید هزاران بازدید کننده قرار می گیرد.

همچنین می توانید آگهی سیم کارت و گوشی های فروشگاه خود را در سایت موبایل کده به تعداد نامحدود و بصورت
ویژه ثبت نمایید .
همچنین با وارد کردن اطالعات تماس فروشگاه خود و شرح خدمات انجام شده در فروشگاه شما کاربران را با فروشگاه
خود آشنا نمایید و وبا سایت اختصاصی خود را بصورت رایگان داشته باشید .

مزایای ثبت نام فروشگاهی می توان به موارد زیر اشاره کرد :


ثبت آگهی ویژه موبایل به تعداد نامحدود



ثبت آگهی ویژه سیم کارت به تعداد نامحدود



وب سایت کامال شخصی و منحصر برای فروشگاه شما



اعالم نمودن لیست قیمت تمامی گوش ها و تبلت های موجود فروشگاه شما



بازدید کننده زیاد سایت موبایل کده و بهبود کسب و کار شما



معرفی فروشگاه و شرح خدمات شما

برای ثبت نام فروشگاهی چه کنم؟
وارد وب سایت موبایل کده شوید
http://mobilekade.com
از منوی فروشگاه ها قسمت عضویت را کلیک نمایید .صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود.

پس از تکمیل کردن اطالعات خواسته شده ثبت نام فروشگاه شما به اتمام می رسد .پس از تکمیل ثبت نام وارد پنل
مدیریتی فروشگاه خود می شوید.
ثبت نام فروشگاهی /نمایشگاهی کمتر از  2دقیقه وقت شما را می گیرد .ترتیبی داده شده است تا با ساده ترین روش
ثبت نام و مدیریت فروشگاه انجام پذیرد .

منو های سمت راست مربوط به قسمت های مختلف فروشگاه شما هستند :


آگهی گوشی دست دوم



آگهی سیم کارت



لیست قیمت



درباره ما



تماس با ما



ویرایش پروفایل



تغییر کلمه عبور



تمدید اعتبار



تراکنش های مالی

آگهی گوشی دست دوم
برای ثبت آگهی های گوشی و تبلت فروشگاه شما بصورت ویژه در سایت موبایل کده از این قسمت اقدام بفرمایید.
(تعداد نامحدود)
آگهی سیم کارت
برای سیم کارت فروشگاه شما بصورت ویژه در سایت موبایل کده از این قسمت اقدام بفرمایید( .تعداد نامحدود)
لیست قیمت
لیست قیمت موبایل و تبلت های موجود در فروشگاه خود را وارد نمایید و روزانه قیمت ها را بروز رسانی نمایید .با
توجه به بازار رقابتی و بازدید بسیار خوب سایت موبایل کده قیمت محصوالت شما در معرض دید هزاران بازدید کننده
قرار می گیرد.
درباره ما
متنی که در صفحه درباره ما وب سایت اختصاصی فروشگاه شما نمایش داده می شود
تماس با ما
متنی که در صفحه تماس با ما وب سایت اختصاصی فروشگاه شما نمایش داده می شود
ویرایش پروفایل
برای ویرایش اطالعات وارد شده فروشگاه خود از این قسمت بهره ببرید
تغییر کلمه عبور
برای تغییر کلمه عبور از این قسمت استفاده کنید
تمدید اعتبار
برای خرید اعتبار و تمدید اعتبار فروشگاه از این قسمت اقدام به انتخاب بسته مورد نظر خود و خرید نمایید.هر بسته
به میزانی امتیاز فروشگاه شما را افزایش خواهد داد  .هر چه امتیاز شما باالتر باشد فروشگاه شما در سایت موبایل کده
با الویت باالتری نمایش داده می شود .
با خرید هر بسته میزان اعتبار شما به مدت آن بسته افزایش پیدا خواهد کرد  .با خرید بسته های با مدت زمان بیشتر
از تخفیف بهره مند می شوید.
در ستون سمت راست میزان اعتبار باقی مانده فروشگاه شما قابل مشاهده است

تراکنش های مالی
تراکنش های انجام گرفته برای فروشگاه شما در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

پس از تکمیل قسمت های مختلف فروشگاه ؛ می توانید از لینکی که در باالی صفحات مدیریت فروشگاه شما وجود دارد
نمایشی از وب سایت اختصاصی فروشگاه خود را مشهده بفرمایید.

لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید
 .4پس از ثبت اگهی گوشی و یا سیم کارت و ثبت قیمت برای گوشی و تبلت ؛ پس از تایید تیم فنی موبایل کده
آگهی و قیمت شما در سایت قابل رویت خواهد بود
 .2پس از ویرایش هر یک از قسمت های درباره ما  ،تماس با ما و  ...فروشگاه شما در وضعیت " در حال تایید "
قرار می گیرد و پس از تایید تیم فنی موبایل کده وضعیت فروشگاه شما فعال می شود و قابل رویت برای
کاربران سایت خواهد بود.
 .9فروشگاه ها در سایت موبایل کده دارای تاریخ انقضا هستند .پس از اتمام تاریخ انقضا شما قادر به مدیریت
فروشگاه خود نخواهید بود و باید از قسمت تمدید اعتبار اقدام به خرید بسته های اعتباری بفرمایید.
 .1اگرچه نهایت سعی خود را نموده ایم  ،لیکن همواره مشتاق دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما برای
هرچه بهتر و کارآمدتر کردن این فرآیند هستیم.
 .5در صورت بروز هر گونه سوال ،پیشنهاد و یا نظر لطفا از طریق زیر با ما در تماس باشید.

info@mpweb.ir
تلفن 624-66799766 :
پیامک 96667357351074 :

همکاری با شما مایه افتخار ماست

