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:مطمئنا در تمام صفحات سایت با آیکون های زیر برخورد کرده اید

توجیه همه ی کاربران سایت می توانند از خدمات فوق استفاده کنند اما ممکن است بعضیی از آنایا م

ن خیدمات باتراست ابتدا ای.این خدمات نشوند و ناایتا نتوانند از خدمات فروشگاه برخوردار شوند

.را به صورت خالصه معرفی کنیم

90بیی  از )کیلیوررم 2هیزار تومیان و زییر 50تمیام سفارشیات بیا ی : پست سفارشی رایگیان

.دبا پست سفارشی رایگان ارسال می شون( کیلوررم است2درصد سفارشات صنعت بازار زیر 

 همییانطور کیه مییی دانیید هزینییه ارسیال بییا پیی  در شییار تایران با سییت: ارسیال ارزان بییا پیی .

یان بخشی از فروشگاه صنعت بازار اولین فروشگاه الکترونی  و رباتی  است که برای رفاه مشتر

% 70تیا % 30ایین مییزان از . این مبلغ را با توجه به میزان سیفار  مشیتری پرداخیت میی کنید

ت بیازار متغیر است و شما می توانید در سبد خریدتان از میزان پرداخت هزینه پی  توسط صینع

.مطلع شوید

 داده ایید هنگام سفار  کا  می توانید مطمیئن باشیید عطعیاتی کیه سیفار : ضمانت سالمت کا

آسییبی ما سعی می کنیم بسته بندی را به نحوی انجام دهیم کیه هیی . سالم به دستتان می رسد

د بیه میا در صورتی که آسیب فیزیکی به محصو ت وارد شیده باشی. به محصو ت شما وارد نشود

.هر رونه خسارتی از جانب ما جبران خواهد شد. اطالع دهید

خود تخفیی  با توجه به میزان سفارشتان ، می توانید برای خرید بعدی: خرید بیشتر، سود بیشتر

د میزان تخفیفتان با توجه به مییزان خرییدی کیه انجیام میی دهیید در سیمت راسیت سیب. بگیرید

. خریدتان عابل مشاهده است

5 % انید با ارر برای اولین بار از صنعت بازار سفار  می دهید می تو: خرید برای اولین سفار

.این کد به ایمیلتان ارسال می شود.را دریافت نمایید% 5ثبت نام در سایت بالفاصله کد تخفی  

مشتریانی که از تاران سفار  می دهنید میی تواننید هزینیه سیفار  را درب: پرداخت در محل

.منزل پرداخت نمایند

خدمات صنعت بازار چیست و چگونه عابل استفاده است؟
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صیفحه وعتیی. طریق می توانید محصو ت فروشگاه را بیابید و به سبد خریید اضیافه کنیید3شما از 

:اول سایت را باز می کنید سه ناحیه را مشاهده می کنید

نحوه پیدا کردن محصول

3

1 2

فاده به کم  این بخ  با است: برای مبتدیان1شماره 

ان شکل آیکون ها می توانید به محصول مورد نظرتاز 

ت رام به رام نزدی  تر شیوید، ایین رو  زمیانبر اسی

.اما به افراد مبتدی و تازه کار توصیه می شود

ارییر شییما همیشییه از : بییرای کییاربران فعییال2شییماره 

ت و صنعت بازار خرید می کنید و با جیایگیری محصیو 

ایین مجموعه ها آشنا هستید می توانید با استفاده از

.بخ  با ی  کلی  به مجموعه مورد نظرتان بروید

اریر اسیم تیریبیی میا ول : برای حرفه ای ها3شماره 

د مورد نظرتان را می دانید آن را در بخ  جستجو وار

ول بدون نیاز به فشردن دکمه ای، سریعا محصی. کنید

  مورد نظرتان را مشاهده می کنید و بیر روی آن کلیی

.می کنید
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، آن را پس از یافتن محصو ت مورد نظرتان مشابه رو  هایی که رفته شد در صورتی موجود بیودن

:به سبد خرید اضافه نمایید و مراحل زیر را انجام دهید

چگونه محصو ت را به سبد خرید اضافه کنیم

اضافه کردن محصو ت به سبد خرید -1

ه بیرای اینکی:  ثبت نیام|وارد شدن به سایت -2

ایت از تمامی خدمات ما استفاده کنید حتمیا در سی

ت در صیورتی کیه در فرآینید ثبی. ثبت نام نماییید

بانی نام به مشکل برخورد کردیید فیورا بیه پشیتی

ت البته  درصورت عدم تمایل بیه ثبی. اطالع دهید

نییام، بییاز هییم مییی توانییید فرآینیید خرییید را ادامییه 

.دهید

پییس از وارد شییدن بییه حسییاب : سییبد خرییید-3

کاربریتییان مطییابق شییکل روبییرو سییبد خرییید را 

  مشاهده نمایید و بر روی صندوق پرداخیت کلیی

.کنید تا وارد صفحه اصلی سبد خرید شوید

دکلی  کنی



صنعت بازار 5

.پس از اینکه در مرحله عبل بر روی صندوق پرداخت کلی  کردید وارد صفحه زیر می شوید

چگونه از خدمات در سبد خرید استفاده کنیم

ن کید تخفیفتییان را میی توانییید در اییی: کید تخفییی -1

کیید تخفییی  اولییین خرییید در . عسییمت وارد نمایییید

ردید در صورتی که دریافت نک)ایمیلتان موجود است 

د اول ارر این سفار  خری(. به پشتیبانی اطالع دهید

ت شما نیست و از سفار  عبلیی  کیارت هدییه دریافی

کرده اید بیا خیرا  دادن عسیمت کید روی کیارت میی 

توانییید کیید تخفییی  را بخوانییید و در اییین بخیی  وارد

.نمایید

خدمات ارسال با توجه بیه مییزان :  خدمات ارسال-2

.خریدتان در این کادر نمای  داده می شود

بییا توجییه بییه میییزان : تخفییی  بییرای خرییید بعییدی-3

یید خریدتان، میتوانیید در ایین کیادر ببینیید بیرای خر

ورت ایین تخفیی  بیه صی. بعدی چیدر تخفی  میگیرید

.کارت هدیه به دستتان خواهد رسید

پییس از تایییید تخفییی  هییای :  صییندوق پرداخییت-4

.اعمال شده روی این کادر کلی  کنید

2
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:شما می توانید تمام مراحل پرداخت را در ی  صفحه و با چند کلی  به پایان برسانید

 تکمیل سفار

آدرس محل ارسال محصول را : آدرس-1

« بعییدی»بررسییی کنییید و بییر روی دکمییه 

.  کلی  کنید

راحیت تیرین و باتیرین :  نوع پرداخیت-2

. رو  پرداخییت، بییه صییورت آنالییین اسییت

  برای پرداخت آنالیین بیر روی درریاه بانی

. ملت کلی  نمایید

ییل ارر ساکن تاران هستید در صورت تما

می توانید درب منیزل هزینیه را پرداخیت 

تومان به هزینه پرداختیی 2000کنید اما 

. کل در این حالت اضافه می شود

هنگی لطفا رزینه پی  فاکتور را بدون هما

ت و بییا پشییتیبانی و بییرای کا هییای بییا عیمیی

اییین . موجییودی مشییخت انتخییاب نکنییید

ایت رزینه برای محصو تی است کیه در سی

.عیمت نخورده اند

ه نوع ارسال را با توجه ب: رو  ارسال-3

ی و زمان دریافت، عیمت، هزینه بسته بند

. شییار هییای تحییت پوشیی  انتخییاب نمایییید

حتمیییا توضییییحات هیییر رو  را پیییی  از 

.انتخاب مطالعه کنید

ه پیس از تاییید خالصی: تایید سیفار -2

هزینه ها، اطالعات پرداخت، نوع ارسیال و 

آدرس، روی کییادر تایییید سییفار  بییرای 

.اتصال به درراه کلی  کنید
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داخت  تصیویر سفار  شما زمانی با موفییت ثبت شده است که بالفاصله پس از تایید سفار  و پر

:زیر را مشاهده نمایید

 تایید سفار ، پیگیری سفار

وضیعیت: وضعیت سیفار -1

ا سفار  شما از زمیان تاییید تی

ارسال با پیام  اطالع داده میی

همچنییین مییی توانییید از . شییود

حسییییاب کاربریتییییان وضییییعیت 

.سفار  را پیگیری کنید

:سییفار  کا هییای نییاموجود-2

از در صورتی که محصیولی را نیی

داشیییتید و در سیییایت موجیییود 

. هییدنبود به پشتیبانی اطیالع د

تمام تال  خود را خواهیم کیرد

کیه محصییول را برایتیان موجییود 

در حتی از محصو تی کیه. کنیم

سییییایت ثبییییت نشییییده نیییییز 

.چشمپوشی نکنید



تنظر شما برای ما مام اس

پس از دریافت محصو تتان ما را در
.بابود کیفیت خدماتمان یاری دهید


