
 در مرکز فروشندگان آبان نامثبت

 توانم در آبان فروشنده شوم؟چگونه می

 

 

ا برای . آبان موقعیتی رباشدمیفروشگاه اینترنتی آبان، یک فروشگاه آنالین مبتنی بر سیستم چند فروشندگی 

 خود را به شکل اینترنتی به فروش دستیصنایعهنرمندان، تولیدکنندگان و فروشندگان فراهم نموده است تا محصوالت 

ه برای فروش دارند و قصد دارند آن را ب دستیصنایعهنرمندان، تولیدکنندگان و فروشندگانی که  ترتیباینبهبرسانند. 

 وکارکسبیک  اندازیراهاز مخاطبین معرفی نمایند و فروش خود را افزایش دهند و همچنین به فکر  تریگستردهجامعه 

فروشنده حقیقی و یا حقوقی کلیه کاالهایشان را در فروشگاه اینترنتی آبان به  عنوانبه توانندمیآنالین موفق هستند, 

 .شودمیمختلف در چارچوب قوانین و ضوابط آبان عرضه و پشتیبانی  هایبندیدستهفروش برسانند. محصوالت در 

 در معرفی هنر و شماراو  بخشدمیآنالین شما رونق  وکارکسب زیانداراهو آبان به  کنیدمیشما برای خودتان کار 

 .نمایدمیمحصولتان حمایت 

 

 مراحل فروشنده شدن در آبان:

 

 

 



 نامثبت

 مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید. نام در مرکز فروشندگان آبانبرای ثبت

 در هدر صفحه کلیک کنید ورود/عضویت روی  -1

 

 .گزینه عضویت را انتخاب نمایید بازشدهدر کادر  -2
 

 

 

 ، ایمیل خود را وارد نمایید.آدرس ایمیلدر کادر مربوط به  -3
 .را انتخاب نمایید فروشنده هستمگزینه  -4

 

http://aban-art.com/my-account/


 

 

 تکمیل گردد.)نام، نام خانوادگی، نام فروشگاه، آدرس فروشگاه، شماره تلفن(  دارستاره هایبخشکلیه  -5
نام فروشگاه، برند و یا هنرمند را ثبت نمایید بدین ترتیب فروشگاه  توانیدمیتوجه نمایید: در فیلد نام فروشگاه 

اما  شودمیاتوماتیک اعمال  صورتبهآبان ساخته خواهد شد. آدرس فروشگاه،  سایتوبشما با همان نام در 

 دارد در صورت مغایرت آن را تغییر دهید و یا اصالح نمایید. قابلیت اصالح و تغییر دارد و این امکان وجود
 را بزنید. عضویتدر انتها دکمه  -6

 



 
 

 

را  االن نهدکمه  این صورتو در غیر  بزن بریم، جهت پیکربندی فروشگاه دکمه شدهدادهی نمایش در صفحه -7

 خواهد بود.ن برزماندقیقه  2انتخاب نمایید. فراموش نشود تنظیمات فروشگاه بیش از 
 .شویدمیرا بزنید مستقیم به پنل فروشنده خود هدایت  االن نهدکمه  کهدرصورتیتوجه نمایید: 

 

 



 

. در این صفحه اطالعات مربوط به فروشگاه رویدمی فروشگاه اندازیراهبه صفحه  بزن بریمبا کلیک بر روی دکمه  -8

 خود را وارد نمایید.
 کلیک نمایید و به مرحله پرداخت جهت تکمیل اطالعات حساب خود بروید. ادامهبر روی دکمه  ازآنپس -9

 

 
 

 ، اطالعات حساب خود را ثبت نمایید.تنظیمات پرداختمربوط به  شدهداده نمایشصفحهدر  -10
 کلیک نمایید. ادامهبر روی دکمه  ازآنپس -11

 



 
 

 .شویدمیهدایت به پنل فروشنده خود  مشاهده پنل فروشگاه شما، با کلیک بر روی شدهداده نمایشصفحهدر  -12

 

 



یرد و گقرار می مورداستفادهالزم به ذکر است فروشگاه آبان متعهد است اطالعات شخصی شما تنها جهت ارتباط با شما *

 .استفاده سوء از آن نخواهد شد گونههیچ

پنل ساعت، اطالعات شما بررسی و پس از تایید توسط مدیر سایت،  48* بعد از تکمیل قسمت فوق، ظرف مدت 

 شما فعال خواهد گردید. فروشندگی

 

 

 

 

 پنل فروشندگان

متفاوت وجود دارد که به شما در بارگذاری محصوالت و گزارشات فروش  هایبخشدر صفحه داشبورد )پنل فروشنده (، 

 .نمایدمیکمک 

 باشدمیزان فروش، میزان درآمد و... می ازجملهجهت نمایش برخی از گزارشات کلی پیشخوان: منوی پیشخوان  -1

 
لیست ن محصول جدید، ویرایش محصوالت را فراهم نموده است و منوی محصوالت امکان افزودمحصوالت:  -2

 .دهدمیمحصوالتی که فروشنده وارد نموده است را نمایش 
 

اید از کادر سمت راست برای ورود استفاده فروشنده در سایت آبان عضو بوده عنوانبه قبالً کهیدرصورت :توجه

را انتخاب “ اید؟گذرواژه خود را فراموش کریده“اید عبارت رمز عبور خود را فراموش کرده کهیدرصورتنمایید و 

 .نمایید

 



 
 

 .باشدمیسفارشات: منوی سفارشات جهت نمایش سفارشات صورت گرفته از محصوالت فروشنده   -3
 

 
 .دهدمیرخواست برداشت را نمایش برداشت: منوی برداشت گزارش موجودی فعلی و سایر گزارشات و امکان د -4

 
 

 است. شدهفراهمتنظیمات: در منوی تنظیمات، امکان تنظیمات در فروشگاه و تنظیمات پرداخت  -5
نمایش داده خواهد شد که در آن امکان ویرایش جزئیات حساب  ایصفحهآیکن آدمک: با کلیک بر آیکن آدمک،  -6

 است. شدهفراهمکاربری 
 



 
 

 

 

 درج محصول

اطالعات محصول را  بازشدهبرای درج محصول از منوی محصوالت بر روی افزودن محصول جدید کلیک نمایید در صفحه 

 وارد نمایید. گامبهگام

 نام محصول: نام محصول را مانند الگوهای زیر درج نمایید. -1
 + مدل + کد(یا جنس سایز + نام هنر  )عنوان محصول +

 

 مثال:

 ...کد  ...بشقاب میناکاری مدل 

 ...کد ...چرم و ترمه مدل کاغذیدستمالجعبه 
 نکته: داشتن کد برای محصول الزامی است

 قیمت: در فیلد قیمت، قیمت محصول را بدون تخفیف و به تومان درج نمایید. -2
 در این فیلد، قیمت محصول را با تخفیف لحاظ نمایید.قیمت با تخفیف: -3
صول و تصویر اصلی مح کلیک نمایید ،کاور محصول را بارگزاری نماییدتصویر  ،محصول: بر روی لینکاصلی تصویر  -4

 را بارگزاری نمایید.
 .پشت تصویر باید سفید باشد 

 .تصویر باید بدون واترمارک باشد یا هرگونه لوگویی باشد 
  کامل مشخص باشد. طوربهتصویر باید دارای نورپردازی مناسب باشد و تصویر محصول 
  پیکسل 500*500در گالری و چه تصویر اصلی سایز تصویر محصول چه. 



  مگابایت 1حجم تصویر کمتر از. 
  باشد برداشتهدرصد از فضای کل عکس را در  80تصویر محصول. 

 که باید دارای شرایط مربوط به تصویر اصلی محصول باشد. باشدیماین بخش مربوط به بارگذاری تصاویر گالری  -5
 مناسب با محصول را انتخاب نماییدانتخاب دسته: در این فیلد دسته  -6
 مناسب محصول را در ثبت نمایید یهابرچسبمحصول: در این فیلد  یهابرچسبانتخاب  -7
 توضیحات: در این فیلد، توضیحات مربوط به محصول را درج نمایید. -8
 برای ثبت محصول فعلی و بستن پنجره دکمه ایجاد را کلیک نمایید. -9

 را کلیک نمایید. ثبت یک محصول دیگر دکمه ایجاد و افزودن جدیدجهت ثبت محصول فعلی و شروع به  -10

 

 


