از ﺳرﺑرگ »ﻣﺷﺗرﯾﺎن«  ،ﮔزﯾﻧﮫ
ﺳﻔﺎرش را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺗﮑﻣﯾل ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻓﯾﻠدھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل و ﺻﺣﯾﺢ ﺟﮭت ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس و ﺛﺑت ﺳﻔﺎرش اﻟزاﻣﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و ﺑرای ﺗﯾوب ھﺎی ﻟﻣﯾﻧﯾت ۵۰٫۰۰۰ﻋدد ﺣداﻗل ﺗﯾراژ ﺑرای ﺗﯾوب ھﺎی ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ۳۰٫۰۰۰ﻋدد

ﻧﺎم ﻣﺣﺻول ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل و ذﮐر ﺑرﻧد
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۵
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۹

۸

۷
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۱۰

۱۳

۱۵

۱۲

۱۴

 -۱در اﺑﺗدا ﻧوع ﺗﯾوب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐرده )(Co-Ex , ABL
 -۲از ﺑﯾن ﻗطرھﺎی ﻣوﺟود  ،ﻗطر ﻣورد ﻧظر را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده
 -۳ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺟم ﻣورد ﻧظر و ﻗطر اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ  ،طول ﻣﻧﺎﺳب را ﺗﺎﯾپ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۴ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﯾوب اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ،رﻧﮓ ﺗﯾوب را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد) .در ﺗﯾوب ھﺎی  ABLﻓﻘط رﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﻣوﺟود اﺳت(.
 -۵ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﯾوب اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ  ،ﻧوع ﭘرداﺧت ﺗﯾوب)ﻣﺎت و ﺑراق( را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد).در ﺗﯾوب ھﺎی  ABLﻓﻘط ﭘرداﺧت ﺑراق ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
 -۶رﻧﮓ ﺷوﻟدر ﻣورد ﻧظر را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۷ﻧوع درب دﻟﺧواه و ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻗطر و ﻧوع ﺗﯾوب را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۸رﻧﮓ درب ﻣورد ﻧظر را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۹ﻧوع ﭘرداﺧت درب را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ).ﻓﻘط در ﺳﺎﯾز  ۳۵ﻓﻠﯾپ ﺗﺎپ ﭘرﺳﯽ ﭘرداﺧت ﻣﺎت ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد(.
 -۱۰ﻗطر ﻧﺎزل ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧوع ﻣﺣﺻول و ﺗﯾوب و درب ﻣورد ﻧظر را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﺋﯾد.

 -۱۱ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻧوع درب اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ  ،داﺷﺗن ﻣﻣﺑران و ﯾﺎ ﻋدم آﻧرا ﻣﺷﺧص ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۱۲در ﺻورت داﺷﺗن ھﺎت اﺳﺗﻣپ ﺑدﻧﮫ ﺗﯾوب ،ﮔزﯾﻧﮫ دارد را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده.
 -۱۳رﻧﮓ ھﺎت اﺳﺗﻣپ ﻣورد ﻧظر را ﺗﺎﯾپ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
 -۱۴در ﺻورت داﺷﺗن ھﺎت اﺳﺗﻣپ درب ،ﮔزﯾﻧﮫ دارد را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣوده.
 -۱۵رﻧﮓ ھﺎت اﺳﺗﻣپ ﻣورد ﻧظر را ﺗﺎﯾپ ﻧﻣﺎﺋﯾد.

ﺗﺻوﯾر طرح ﻣورد ﻧظر را ﺑﮫ ﺻورت ﻓﺎﯾل  Jpegرا آﭘﻠود ﻧﻣﺎﺋﯾد.

در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺢ و ﯾﺎ داﺷﺗن ﺳوال،
ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت ﻣﺗن ﻣورد ﻧظر ﺧود را در اﯾن ﻗﺳﻣت وارد ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺑﻌد از ﭘر ﮐردن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎ و اطﻣﯾﻧﺎن از ﺻﺣت آﻧﮭﺎ  ،ﺑر روی ﮔزﯾﻧﮫ ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت ؛
در ﺟﮭت ﺛﺑت ﻧﮭﺎﯾﯽ و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﺧود ﺑﮫ ﺷرﮐت ﻣﺣب ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﻣﺎ ﺛﺑت ﻧﮕردﯾد و ﮐد رھﮕﯾری درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده اﯾد ،
ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ رﻓﺗﮫ و ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺗﺎره ھﺎی ﻗرﻣز رﻧﮓ ﻣﺷﺧص ﺷده را ﺑﺎر دﯾﮕر
ﺑﺎ دﻗت ﮐﺎﻣل ﭘر ﻧﻣﺎﺋﯾد و ﻣﺟدداً ﺑر روی ﮔزﯾﻧﮫ » ﺛﺑت اطﻼﻋﺎت« ﮐﻠﯾﮏ ﮐرده.
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐد رھﮕﯾری درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﯾد ﻧﺷﺎن دھﻧده ﺛﺑت ﻧﮭﺎﯾﯽ و ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎت
و درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷرﮐت ﻣﺣب ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺧواھﺷﻣﻧد اﺳت  ،ﮐد رھﮕﯾری ﺧود را ﺟﮭت ﭘﯾﮕﯾری ﺳﻔﺎرش ﺧود ﻧﮕﮭداری ﻧﻣﺎﺋﯾد.

