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برای وارد شدن به ناحیه کاربری ابتدا روی گزینه وارد شوید در گوشه سمت راست سایت کلیک 

 کرده و صبر میکنیم تا پنجره ای برای وارد کردن نام کاربری و پسورد باز شود.

 

سپس نام کاربری و پسورد خود را وارد کرده و روی گزینه ورود کلیک میکنیم.
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صحیح وارد شده باشد، روی صفحه به صورت پاپ آپ مینویسد شما با اگر نام کاربری و پسورد 

 موفقیت وارد سایت شدید.

 

 

 

 سپس صبر میکنیم تا نام کاربری ما در باالی سایت نمایش داده شود.

 

 

 

 روی نام کاربری کلید کرده و روی گزینه بخش فروشندگان کلیک میکنیم تا وارد پنل شویم.
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یدی که باز شده )مانند شکل زیر( چند گزینه را مشاهده میکنید که به در سمت راست صفحه جد

 ترتیب توضیح خواهیم داد.
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 گزینه اول ارتباط با مدیر است که میتوانید از این طریق پیام یا درخواست خود را برای ما بفرستید. -

خفیف ها و تخفیف جدید گزینه دوم تخفیف های ویرابن است، که با کلیک بر روی آن دو زیر مجموعه همه ت -

 نمایان میشود.

 همه تخفیف ها برای نمایش تخفیف هایی که در سایت درج شده، است. -

 تخفیف جدید برای ثبت تخفیف جدید است. -

(، از طریق این گزینه میتوانند پت شاپ ها مانند :کاالهای ویرابن برای کسانی هست که محصول دارن ) -

 محصوالت خود را درج نمایند.

بعد آمار فروش تخفیف است که نمایانگر فروش شما از طریق سایت ماست. شما از این طریق میتوانید گزینه  -

 کسانی که به شما مراجعه میکنند صحت و صقم آنرا بررسی نمایید.

گزینه اطالعات فروشگاه هم برای تکمیل و یا ادیت اطالعات خود مرکز است، که با کلیک بر روی آن اطالعات  -

 داده میشود،که به غیر از نام کاربری بقیه اطالعات قابل تغییر و اضافه شدن هستند.شما نمایش 

 


