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بازار بزرگ صنعت روشنایی کشور، به منظور ارائه محصوالت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت روشنایی کشور 

در معرفی محصوالت ساخت ایران در بازار کشور، سهمی در  تسهیل اقدام به راه اندازی این مجموعه نموده تا با

خدمات و محصوالت تولیدکنندگان به صورت  بدین منظور ارائه کلیه.داشته باشد ایرانی کاالی حمایت از

مستقیم توسط کارخانه جات و موسسات تولیدی در این بازار قرار داده می شود و مدیریت نمایش و فروش 

 .محصوالت منحصرا برعهده صاحبان کاال و خدمات می باشد

خدمات پس از فروش معتبر کلیه کاالهای ارائه شده در این مجموعه باید ساخت کشور ایران به همراه ضمانت و 

در سراسر ایران باشد تا مشتریان عزیز بتوانند به راحتی با تولیدکنندگان کاال در ارتباط بوده و انتقادات و 

د. لذا تولیدکنندگان محترم در نظر داشته باشند تنها صورت مستقیم برای آنها ارسال کننپیشنهادات خود را به 

کامال ساخت ایران بوده و نسبت به کیفیت آن مسئولیت و تعهدات الزم به  قادر به فروش محصوالتی هستند که

از ثبت محصوالت ساخت کشور چین و ... و همچنین محصوالتی که ضمانت ندارند مشتری را برعهده می گیرند. 

 جدا خود داری فرمایید.

 

 با تشکر
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 در سایت بازار بزرگ صنعت روشنایی کشور: و فروشندگان تولیدکنندگان نحوه ثبت نام

  مرحله اول:

 گزینه ثبت نام را انتخاب کنید. 

 

 :دوممرحله 

 صفحه ثبت نام برای شما باز می شود. شما باید اطالعات خواسته شده را وارد کنید:

مطابق اطالعات را به صورت صحیح تولید کنندگان از قسمت اگر تولید کننده محصوالت روشنایی هستید، 

 آنچه در زیر به آن اشاره شده پر کنید.
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نام و نام خانوادگی خود را به صورت فارسی وارد کنید. این فرد به عنوان وارد کننده نام و نام خانوادگی : -1

 نماینده با لومن شاپ در ارتباط خواهد بود. به عنوان اطالعات و 

همراه باشد تا اطالع رسانی توسط پیامک به شما تلفن تماس خود را وارد کنید. بهتر است تلفن تلفن تماس : -2

تلفنی را  ارسال شود. اطالعاتی همچون موجودی انبار و درخواست شارژ محصوالت برای شما ارسال می شود.

 وارد کنید که همیشه در دسترس باشد.

 .ایمیل خود را وارد کنید. این راه ارتباطی جهت اطالع رسانی خواهد بودایمیل : -3

 نام تجاری خود را بنویسید. تجاری:نام  -4

هستید را در این قسمت آدرس کامل محلی که مشغول به فعالیت  :آدرس کارگاه یا کارخانه یا دفتر فروش -5

 بنویسید. بهتر است به این ترتیب باشد: استان/ شهر/ منطقه/ خیابان/ کوچه/ کد پستی.

عنوان محصوالت خود را اینجا بنویسید. مثال پروژکتور، والواشر، چراغ خیابانی و ... .  محصوالت تولیدی:زمینه  -6

 در این قسمت نیازی به بیان جزئیات نیست و فقط عنوان محصوالت شما کفایت می کند.

 با زدن تیک کد امنیتی برای مرحله بعد آماده اید. کد امنیتی: -7

 گزینه ثبت نام را فشار دهید تا اطالعات شما برای ما ارسال شود. ثبت نام: -8

اطالعات را به  از قسمت فروشندگانبه این صورت است که در صفحه ثبت نام  مراحل ثبت نام فروشندگان

ثبت نام فیلدهای مطابق  3تا  1مراحل  .صورت صحیح مطابق آنچه در زیر به آن اشاره شده پر کنید

 که قبال توضیح داده شده است. تتولیدکنندگان اس
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 نام فروشگاه خود را وارد کنید.  نام فروشگاه: -4

در این قسمت آدرس کامل محلی که مشغول به فعالیت هستید را بنویسید.  مغازه یا فروشگاه:درس آ -5

 بهتر است به این ترتیب باشد: استان/ شهر/ منطقه/ خیابان/ کوچه/ کد پستی.

با انتخاب این گزینه جواز کسب خود را که از آن عکس گرفته یا  جواز کسب خود را بارگذاری کنید: -6

کیلو بایت باشد. فرمت فایل  300اسکن کرده اید را بارگذاری کنید. توجه کنید اندازه فایل باید کمتر از 

 . باشدpdf, doc, docx, jpg, jpeg, pngارسالی عکس 

. همکاران ما بعد از بررسی اطالعات شما و طی بعد از ثبت اطالعات منتظر تماس همکاران ما باشید *****

 کردن مراحل مربوطه با شما تماس خواهند گرفت. 

****  بعد از تائید ثبت نام شما و ایجاد پنل کاربری، راهنمای استفاده از پنل کاربری 

 برای شما ارسال می شود.

 


