چرا وب سایت اختصاصی ایجاد کنم؟






چون وب سایت اختصاصی شما می تواند بزرگترین ابزار تبلیغاتی جهت عرضه خدمات و محصوالت و معرفی شما به
مشتریانتان بدون محدودیت مکان و زمان باشد.
چون کاربران اینترنت وقتی از وب سایت شما بازدید میکنند ،می توانند اطالعات دقیق و بیشتری نسبت به مشخصات
محصوالت و خدمات شما به دست آورند.
چون کاتالوگ یا اطالعات شما همیشه در دسترس است ،شما می توانید  42ساعت در شبانه روز خدماتتان را ارائه
دهید.
چون هزینه زمانی و مالی بسیار کمتری برای شما دارد ،شما مالیات پرداخت نمی کنید و قبض آب ،برق ،تلفن و ...
برای شما فرستاده نمی شود!
چون بازاریابان و فروشندگان حرفه ای ،از شبکه اینترنت برای بدست آوردن اطالعات و مشخصات مخاطبان خود
استفاده میکنند.










چون به شما امکان ایجاد یک صفحه اختصاصی با نام دلخواه میدهد.
چون به شما امکان ایجاد یک آدرس اینترنتی اختصاصی میدهد.
چون شما میتوانید در این صفحه اختصاصی بصورت نامحدود محصوالت خود را معرفی کنید.
چون در این صفحه میتوانید کروکی محل کار خود را بصورت آنالین به بازدید کنندگان نشان دهید.
چون شما بهتر و موثرتر میتوانید خدمات خود را به بازدیدکنندگان معرفی کنید.
چون بازدیدکنندگان به وب سایت اختصاصی اعتماد بیشتری دارند.
چون سایت شما با متقاضیان اطالعات و محصوالت یا خدمات شما فقط یک کلیک فاصله دارد و در تمامی ساعات
شبانه روز و روزهای تعطیل نیز فعال است.
چون . . .

چگونه در سایت سنه بازار وب سایت اختصاصی ایجاد کنم؟
خیلی ساده است ،کافیه مراحل زیر را انجام بدید . . . .
 -1ابتدا آگهی خود را با استفاده از گزینه "ثبت آگهی رایگان" ثبت کنید
 -4بر روی گزینه "ورود کاربران" کلیک کرده و با "نام کاربری" و "رمز ورود" وارد پنل کاربری خود شوید.
 -3در سمت راست پنل کاربری خود بر روی گزینه "ایجاد وب سایت اختصاصی" کلیک کنید.
 -2با کلیک بر روی گزینه "ایجاد وب سایت اختصاصی" فرم زیر ظاهر میشود ،آن را پر کنید.

 -5با تایید فرم باال و پرداخت اینترنتی هزینه آن ،وب سایت اختصاصی شما ثبت خواهد شد.
در صورت هرگونه سوال با شماره  06132133390تماس بگیرید

