ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ داﺷﺘﻪ و ﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای در ﻣﻮرد ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑﻠﯿﺘ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺷ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗ ﮔﺬاری ﮐﺮده و
دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و
ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺗ ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗ اﻓﺮاد ﺑﻮده و ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﻤﺲ وارد ﺻﻔﺤﻪ ای دﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن
ﻣﺤﺼﻮل وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻃ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻬﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ از ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺞ ﺗﺎن ﭘﺮاﯾﻮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی وﯾﮋﮔ ﺷﺎپ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻧﺖ ﮐﺮدن اﮐﺎﻧﺖ
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺻﻞ ﮐﺮدن
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺷﺎپ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﺷﺘﻦ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوش آن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮق دﻫﺪ از اﯾﻦ رو داﺷﺘﻦ ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻫﺪف از ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی وﯾﮋﮔ ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ را
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﺰﯾ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﻼ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺟﺎزه ﺗ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوش اﺷﺘﺮاک رﺑﺎت ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﻣﺠﺎزی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ.

ﭘﺲ در ﮐﻞ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﯾ ﭘﯿﺞ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺰﯾ و ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺮ روی ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی وﯾﮋﮔ ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧﺐ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزﻣﻪ رو داﺷﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

 _1ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎﯾﺪ وارد اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺷﻮﯾﻢ و اﮔﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻔﺤﻪ اول ﻓﯿﺴﺒﻮک اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ اﮐﺎﻧﺖ دارﯾﻢ وارد اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد در ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.

 _2ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ آﯾﻮن ﭘﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  create pageرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ.

 _3ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺎزﯾﺪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﭼﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ
 business or brandرا اﻧﺘﺨﺎب و ﮔﺰﯾﻨﻪ  get startرا ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ اﺳﻢ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﯾ دﺳﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک
از ﺷﻤﺎ ﻋﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و ﻋﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺬرﯾﺪ و ﯾﺎ ﻋﺲ آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺐ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﯾ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺴ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﻨﯿﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ آﯾﻮن ﭘﯿﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎز ﺷﺪه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی وﯾﺰﮔ shop اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﺻﻔﺤﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  settingﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ و در ﻣﻨﻮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  Templates and Tabsرا اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﯿﻢ.

در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﻧﺪارد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﻠ
آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﺑﺮ روی  editﮐﻠﯿ ﮐﺮده و در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  shopرا اﻧﺘﺨﺎب و view
 detailsرا ﮐﻠﯿ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک از ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ از اﺳﺘﻨﺎدارد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎﻫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ را ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دوﺑﺎره وارد ﻗﺴﻤﺖ  pageﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﺑ رﻧ
 see moreرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  shopﺑﺮای
ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﮐﻠﯿ ﻣﯿﻨﯿﻢ.

ﺑﺎ ﮐﻠﯿ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾ ﮐﺎدر ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿ ﻧﻮﺷﺘﻪ  i agreeزده و ﺳﭙﺲ  continueرا
اﻧﺘﺤﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻗﺒﻮل و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”continueرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در آﺧﺮ واﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ
 saveرا ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﯿﻞ ﺧﺐ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮوﺷﺎه ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎل وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗ
ﮔﺬاری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ  ADD PRODUCTرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺎل ﮐﺎدری ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺲ و ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮارد
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

 _1در اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺲ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺎ ﯾ ﻋﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ.
 _2در اﯾﻦ ﮐﺎدر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 _3ﺷﻤﺎ در ﮐﺎدر  priceﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ دﻟﺨﻮاه ﺗﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
 _4در ﮐﺎدر دﯾﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  descriptionﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﻨﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﭘﯿﺞ ﺗﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.
 _5در ﮐﺎدر ﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯿﯿﺎﺷﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎدر آﺑ رﻧ save را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی ﺗ ﻗﯿﻤﺖ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک
و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن وﯾﮋﮔ ﺷﺎپ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﭘﯿﺞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺮوز رﺳﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

