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 آموزش راه اندازی فروشگاه فایل رایگان

در این فایل آموزشی بھ نحوه راه . فایل آموزشی قبلی دکر کردیم، برای فروش فایل باید یک فروشگاه یا سایت داشتھ باشیدھمانطور کھ در 
میپردازیم تا با استفاده از این آموزش بتوانید فایل آموزشی خودتان را در فروشگاه اینترنتی تان آپلود کنید ه اینترنتی رایگان اندازی یک فروشگا

  .ھمراه باشید منبا . و آن را برای فروش بگذارید

 ساخت حساب کاربری در فایل سل

وارد کنید و کلید اینتر رو بزنید تا وارد سایت فایل  را Filesell.ir ابتدا وارد مرورگر خود شوید و در باالی صفحھ قسمت آدرس بار عبارت
کلیک کنید و فرم ثبت نام رو با اطالعات شخصی خودتون بھ صورت صحیح کامل " ثبت نام"باال روی گزینھ ی سپس از منوی . سل بشوید

 .کنید و در آخر روی گذینھ ثبت نام کلیک کنید

د با وارد حاال میتونی. بعد از ثبت نام برای فعال سازی حساب کاربری باید بھ ایمیل خودتون مراجعھ کنید و روی لینک فعال سازی کلیک کنید
 .کردن ایمیل و رمز بھ پنل مدیریتی فروشگاه و حساب کاربری خود وارد بشید

 بعد از ثبت نام و فعال سازی حساب کاربریتون در فایل سل

 .انجام بدھید کاربریتان راباید تایید ھویت حساب 

پس از . کامل کنید را موارد خواستھ شده انتخاب کنید و  را " مشخصات فردی"وارد منوی حساب کاربری بشوید و گزینھ ی  منظور، ھمین بھ
 .ساعت تایید خواھد شد 2کامل کردن فرم و ارسال تصویر رنگی از کارت ملی، ھویت شما در کمتر از 

دلیل ارسال مدارک و پر کردن فرم، الزام مراجع قضایی و پلیس فتا برای مشخص بودن ھویت فردی است کھ فروشگاه اینترنتی را ایجاد کرده 
 .است

 نظیمات فروشگاهت

وشگاه، قالب و حاال آدرس اینترنتی فروشگاه، عنوان فر. انتخاب کنید را " تنظیمات فروشگاه"ابتدا از زیر منوی مدیریت فروشگاه گزینھ 
 .کلیک کند" ثبت تنظیمات فروشگاه"و در آخر روی دکمھ  مشخص کنیدتان را  تنظیمات دلخواه
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 فایل نکات مھم در تکمیل کردن تنظیمات فروشگاه

 .برای عنوان و تنظیمات فروشگاه، از کلمھ ھای تخصصی و منحصر بفرد استفاده کنید: در بخش تنظیمات فروشگاه  - 1

 .بخش عنوان بھتر است کوتاه باشد اما شامل چند کلمھ تخصصی و کامال مرتبط با موضوع فایل شما باشد - 2

پس . این جملھ در نتیجھ جستجوھای گوگل نمایش داده خواھد شد. معرفی کنید در بخش شرح کوتاه در یک جملھ محصوالت فروشگاه را - 4
 .بھتر است جملھ ی شما درحالی کھ محصوالتتان را معرفی میکند شامل کلمات کلیدی ھم باشد

کلمھ را بیان  10د و حداقل آن ھا را از ھم جدا کنی" ،"در بخش کلمات کلیدی مرتبط ترین کلمات با محصوالتتان را وارد کنید و با ویرگول - 4
 .کنید

 راه اندازی فروشگاه

دستھ بندی محصول ھایی کھ قصد فروش آن " تعریف دستھ بندی جدید"بروید و با کلیک بر روی گزینھ " مدیریت دستھ بندی ھا"بھ بخش  - 1
 )یا ھرچیز دیگری" فایل آموزشی"بگزاید یا " کتاب الکترونیکی"نام یکی از دستھ بندی ھا را : مثال(.ھا را دارید ایجاد کنید

 .را انتخاب کنید" ایجاد محصول جدید"گزینھ - 2

 .کلیک کنید" ارسال"ی کھ قصد فروش آن را دارید با حوصلھ و کامال دقیق ثبت کنید و بر روی گزینھ مشخصات محصول - 3

بھ مشتری  بعد از پرداخت وجھ بایداین ھمان فایلی است کھ . آپلود کنید است را  pdfتان بھ در فرمت باید فایل آموزشی خوداین مرحلھ در  – 4
  .تحویل داده شود

ش آنھا را در بھ ھمین ترتیب ادامھ بدھید و محصوالتی کھ قصد فرو. قریبا بھ پایان رسیده استشما تخب مراحل ساخت فروشگاه 
  .فروشگاھتان دارید را ایجاد کنید و آن ھا را آپلود کنید

 .برای دریافت درآمد وارد کنیدخوتان رافروشگاه فایلی شما آماده است فقط کافیست کھ مشخصات حساب بانکی 

 نحوه وارد کردن مشخصات حساب بانکی

در نھایت . کلیک کنید" ثبت مشخصات حساب بانکی"را انتخاب کرده و بر روی " مدیریت حساب بانکی"از زیر منو امور مالی، گزینھ 
 .اطالعات خواستھ شده را وارد کنید

  : دقت داشتھ باشید

 "شما فروشگاه را ایجاد میکنید پس مدیر فروشگاه شما ھستید. "حساب بانکی کھ وارد میکنید باید متعلق بھ مدیر فروشگاه باشد

 "در زیر بھ بعضی از نکات مھم برای موفقیت در کسب درآمد میپردازیم. رسیده استساخت فروشگاه اینترنتی فایل شما بھ پایان "

 وه تسویھ حسابحن

فایل سل یک سیستم حسابداری کامل با جزئیات در اختیار ھر فروشگاه می گذارد کھ درآمد و میزان فروش فروشنده کامال مشخص است و 
 .نماید و مبلغ درخواستی بھ حساب بانکی فروشنده واریز می شودھرزمان کھ مایل باشد می تواند درخواست تسویھ حساب 

در . علت این امر شکایت احتمالی خریداران از محصول شما می باشد. روز پس از درخواست فروشنده می باشد 4مدت زمان تسویھ حساب 
  .شد مبلغ در خواستی بھ حساب شما واریز خواھد. صورتی کھ شکایتی از طرف خریداران شما نباشد
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 فایل ھایی کھ برای فروش ممنوع ھستند

 .ھر گونھ فایلی کھ دارای کپی رایت بوده و حقوق نشر آن توسط مولف محفوظ است - 1

 .ھرگونھ فایلی کھ دارای محتوای غیر مجاز و غیر انسانی است - 2

 .ھر گونھ فایلی کھ محتویات آن بر خالف قوانین جمھوری اسالمی ایران باشد - 3

 .گونھ فایلی کھ بھ حریم خصوصی افراد تجاوز کندھر   - 4

 .ھر گونھ فایلی کھ مغایر با شئونات اخالقی و ملی باشد - 5

 .ھرگونھ فایلی کھ حاوی مطالب توھین آمیز بھ مقامات سیاسی و اقلیت ھای قومی و مذھبی باشد - 6

 .یوتر دیگر گرددھرگونھ فایل یا برنامھ ای کھ موجب بروز اختالل در عملکرد یک کامپ - 7

 .فروش پایان نامھ ای کھ فروشنده، صاحب آن نیست - 8

 .ھر گونھ فایلی کھ بھ ھر نحوی امنیت سرورھای سایت را بھ خطر اندازد - 9

 مدت زمان باقی ماندن فایل ھا در فایل سل

 .نشده باشد حذف می شود بررسی می شوند، اگر فایلی مورد استقبال و خرید واقع) شش ماھھ(فایل ھا بھ صورت دوره ای 

 تاثیر اعتماد سازی در افزایش فروش محصالت شما

ھمچنین . بگذارید) عکس و توضیح کامل(برای کسب درآمد از فروش فایل ھا، شما باید تصویری روشن از فایلی کھ قصد فروش آن را دارید 
برای خریداران ایجاد کند و این موارد میتواند باعث افزایش فروش  ایمیل پشتیبانی و شماره ھمراه فروشنده میتواند اعتمادسازی بسیار مناسبی

 .شما گردد

 .پایان قسمت دوم آموزش

 کھ دانلود کرده اید را مطالعھ کنید" آموزش بخش سوم "برای مشاھده ادامھ آموزش فایل 
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