
 آموزش بارگذاری و ارسال رایگان مقاالت شما در وب سایت آقای کافی نت

که میزبان فروشندگان گرامی و محترم جهت فروش فایل های وب سایت آقای کافی نت افتخار این را دارد 

 مقاله و ترجمه و... مطابق قوانین وب سایت آقای کافی نت باشد. 

استفاده بهتر از فروشگاه و آپلود دقیق فایل به نکات مورد فایل آموزشی جهت به این ضمن خوشامد گویی 

ن با مطالعه این آموزش صفحه یادآوری میکند بهتر است همزما اشاره در این آموزش دقت بفرمایید.

 ل شود.ا نتیجه مطلوب تری حاصثبت مقاله در وب سایت را باز کرده و قدم به قدم انجام دهید ت

بسیار قبل از هر چیز باید در وب سایت آقای کافی نت ثبت نام بفرمایید ثبت نام در سایت کامال رایگان و 

 ساده است.

( را انتخاب 2گزینه ثبت نام )شماره  ( کلیک کرده و سپس1مطابق تصویر زیر ابتدا روی دکمه ورود )شماره 

 .برای ورود به صفحه اصلی ثبت نام میتوانید اینجا را کلیلک کنید کنید.

 

)مطابق شکل( روی گزینه من فروشنده هستم کلیک کنید و مراحل ثبت نام را در صفحه مخصوص ثبت نام 

 به راحتی انجام داده و وارد حساب کاربری خود بشوید.
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 آموزش بارگذاری و ارسال رایگان مقاالت شما در وب سایت آقای کافی نت

 نحوه ارسال و آپلود مقاله

بخش دوم یعنی نحوه ارسال هم بسیار ساده طراحی شده و شما عزیزان با یکبار انجام به راحتی می توانید 

 مقاالت زیادی را بارگذاری و در دسترس همگان برای خرید قرار بدهید.

 بعد از تکمیل ثبت نام وارد اکانت کاربری خود شده و صفحه پیشخوان را مشاهده می فرمایید.

  حصوالت وارد بخش ارسال مقاالت می شود.با کلیک روی م

 .در این قسمت روی دکمه افزودن مقاله جدید کلیک کنید 

 

    این نام همان پس از ورود به قسمت افزودن مقاله جدید در قسمت اول نام مقاله را وارد می کنید (

نامی است که در جستجوی گوگل نمایش داده میشود پس تمام تالشتان را برای انتخاب 

 بهترین نام و با رسانا ترین مفهوم بفرمایید(
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 آموزش بارگذاری و ارسال رایگان مقاالت شما در وب سایت آقای کافی نت

 ا درج کنید و در صورتی که میخواهید تخفیف در قسمت بعدی قیمت را داریم ابتدا قیمت اصلی ر در

و  نظر بگیرید مبلغ تحفیفی را به تومان وارد کنید. میتوانید برای تخفیف خود برنامه ریزی هم بکنید

مثال تخفیف شما فقط برای هفته آینده معتبر  تاریخی را برای شروع و خاتمه تحفیف در نظر بگیرید.

 باشد.

  سعی کنید با کوتاهترین جمله ممکن کل مقاله را قسمت توضیحات کوتاه در قسمت بعدی یعنی

 ین جمالت در جستجوی گوگل زیر نام مقاله نمایش داده میشود.دهید ا حتوضی

  در قسمت آپلود تصویر روی کلمه آپلود تصویر کلید کنید و در پنجره باز شده متوانید تصویر مربوط

به مقاله را اضافه کنید. سپس تنظیم تصویر را بزنید. همچنین در قسمت پایین یعنی اضافه کردن 

عکس های بیشتری برای مقاله خود در نظر بگیرید. با همان روش قبل عکس های گالری میتوانید 

 آنها را آپلود کنید.

 
 دسته بندی از پیش تعیین شده مقاله خود را وارد کنید. در صورتی  ،در قسمت انتخاب دسته بندی

 نیدمقاله خود را انتخاب کنزدیکترین دسته بندی با که دسته بندی مورد نظر شما وجود نداشت 

 و با مدیر تماس گرفته تا در صورت تایید دسته بندی شما هم به وب سایت اضافه گردد.

 
  همچنین برچسب یا کلمات کلیدی را که از قبل آماده شده انتخاب کنید. البته در این بخش خود

 شما میتوانید کلمات کلیدی را بصورت تایپی وارد کنید.

  در قسمتselect product brands  .چیزی ننویسید و این قسمت را تغییر ندهید 

  در قسمت توضیحات بخش مفصل تری از مقاله را برای آشنایی خریدار با حال و هوا و متن مقاله وارد

دقت کنید این بخش جوری نگارش شود که حس کنجکاوی مخاطب را برای خواندن ادامه  .کنید

 تحریک کند. مقاله و در نتیجه خرید آن

 ادامه ساخت این مقاله خب تا اینجا بخش اول ساخت مقاله برای فروش شما کامل شد. روی دکمه

 کلیک کنید.
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وگرنه امکان افزودن  .زنیدبحتما هر دو تیک مجازی و فایل قابل دانلود را  مرحله دقت کنیددر این 

 فایل مقاله را نخواهید داشت.

 
  کمی پایین تر در قسمت گزینه های دانلود با زدن دکمه اضافه کردن فایل و سپس انتخاب فایل

و بعد از تکمیل آپلود  فایل قابل دانلود مقاله خود را آپلود کنیدبه صفحه آپلود فایل رفته و 

ات در صفحه آپلود فایل دکمه وارد کردن آدرس فایل را بزنید در قسمت روبرویی می توانید توضیح

 pdfمختصری درباره فایل بنویسید مثال دانلود فایل 

 
  در قسمت محصوالت مرتبط می توانید با جستجوی محصوالت مشابه محصول خود آن ها را هم

 پیشنهاد کنید اینکار بر روی سرچ محصول خود شما هم موثر است.

 

 

ت 
ی ن

ی کاف
آقا

caffen
et.ir

 



 آموزش بارگذاری و ارسال رایگان مقاالت شما در وب سایت آقای کافی نت

محصول را برای مقایسه و انتخاب بهتر به مشتری خود معرفی در قسمت ویژگی میتوانید جزییات 

کنید. مثال تعداد صفحات. برای استفاده از این ویژگی بر روی ویژگی مورد نظر خود کلیک کرده و 

سپس افزودن ویژگی را بنید در قیمت باال ویژگی مطلب شما اضافه میشود که میتوانید آن را ویرایش 

 ا زده تا آن ویژگی محصول برای شما ذخیره گردد.کنید و سپس ذخیره ویژگی ر

 

 
 

اگر نکته ای برای خریدار نهایی محصول دارید در قسمت نکته خرید بنویسید تا او پس از در نهایت 

 دانود آن را مشاهده کند. و در آخر دکه ذخیره مقاله را بزنید.

 

 
ساعت توسط یکی از مدیرها تایید  8فروش آماده شده و حداکثر تا  خب تبریک میگم مقاله شما برای

 و برای کسب درآمد شما آماده سازی میگردد.
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