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سایت بازار خانگی

وب سايت بازار خانگی با هدف راه اندازی محلی برای کسب و کار و در آمد خانواده ها در منزل به وجود آمده است
اگر آشپزی يا شیرينی پزی يا خیاطی بلد هستید و يا اگر خدمات آرايشی و زيبايی بلديد و يا اگر صنايع دستی ،تدريس
خصوصی و خالصه هر کاری بلد هستید میتوانید از هنر و دانش خود در اين وبسايت کسب در آمد کنید
و محصول يا خدمات خود را به سر تا سر کشور و به عالقه مندانش عرضه کنید و همچنین بلعکس اگر به دنبال
فراگیری خدمات يا محصول خانگی خاصی هستید (چه استفاده شخصی و چه استفاده به عنوان کسب در آمد)
میتوانید آن را در اينجا جستجو و فرا بگیريد.
ثبت نام:
.1برای ثبت نام میتوانید از صفحات خانه يا محصوالت(باال سمت چپ صفحه) اقدام نمايید

 .2پس از باز کردن صفحه ثبت نام ،پر کردن قسمت های ستاره دار اجباری و بدون ستاره ها اختیاری است
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.3کد امنیتی را تايپ ککنید.در صورت ناخوانا بودن کد امنیتی از دکمه "تغییر کد" (پايین کد امنیتی) برای تغییر کد
امنیتی استفاده کنید.
 .4تیک شرايط و قوانین را فعال کنید و در نهايت دکمه تايید ثبت نام را فشار دهید.

 .5سپس به ايمیل خود رجوع کنید و لینک فرستاده شده را کلیک نمايید تا ثبت نام شما کامل گردد.
قدم بعد :ساخت فروشگاه خانگی در سايت
برای ساخت فروشگاه ابتدا بايد در سايت ثبت نام کرده باشید (که با هم طبق راهنما ثبت نام را انجام داده ايم)
.1برای ساخت فروشگاه بر روی "فروشگاه خانگی خود را بسازيد" در صفحات خانه يا محصوالت (باال سمت چپ
صفحه) کلیک نمايید.
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 .2در صفحه باز شده پر کردن قسمت های ستاره دار اجباری و بی ستاره ها اختیاری است
 .3انتخاب محله به فروش شما کمک میکند و در صورتی که محله شما در سايت نبود میتوانیید از طريق پیشنهاد نام
محله جديد (در همان قسمت انتخاب محله) محله و منطقه خود را در سايت ثبت کنید.
 . 4در قسمت فروشگاه ،شما میتوانید برای خود آدرس اختصاصی نیز اضافه نمايید ،آدرس اختصاصی آدرسی در سايت
بازار خانگی می باشد که مخصوص فروشگاه شما بوده و میتوانید اين آدرس را در اختیار ديگران قرار داده تا مستقیما
وارد فروشگاه شما بشوند  ،دقت کنید که آدرس اختصاصی همان نام فروشگاه شما میباشد
 .5پس از کلیک بر دکمه تايید ،فروشگاه شما ساخته میشود اما برای نمايش عمومی بايد به تايید مديريت برسد
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 . 6حتما پس از ساخت فروشگاه به فروشگاه خود محصول اضافه کنید چون فروشگاه بدون محصول به نمايش عموم
نمیرسد.

قدم بعدی :اضافه کردن محصول
 .1برای اضافه کردن محصول يا خدمات به فروشگاه خود ،دکمه "ثبت محصول جديد"(در سمت چپ صفحه
فروشگاه) را کلیک نمايید.
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 .2اگر محصول شما در طبقه بندی های محصوالت و خدمات سايت موجود بود انتخاب مستقیم کاال را زده
و آن محصول يا خدمات را انتخاب کنید و در غیر اين صورت پیشنهاد نام جديد را زده و زير مجموعه مربوط
به محصول يا خدمات خود را انتخاب کرده و نام پیشنهادی خود را برای آن محصول يا خدمات تايپ کنید تا
مديريت بازار خانگی پیشنهاد شما را بررسی و تايید نمايد.
 .3پیش از پر کردن فرم محصول و اضافه کردن عکس دکمه تايید را فشار دهید تا آن محصول به فروشگاه
شما اضافه گردد ،به همین صورت میتوانید محصوالت متفاوت به فروشگاه خود اضافه نمايید
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هنگامی که فروشگاه از طرف مديريت بازار خانگی تايید گردد فروشگاه شما در صفحه اول در قسمت01فروشنده
جديد نمايش داده می شود به همین صورت هم محصول جديد که ثبت می کنید در قسمت01پیشنهاد تازه در
صفحه خانه برای عموم کاربران نمايش داده می شود.
نکته  :توضیحات محصول يا خدمات خود را کامل بنويسید و عکس واقعی محصول خود را بگذاريد و قیمت منصفانه
برای آن در نظر بگیريد  ،می تواند باعث افزايش اعتماد خريداران به شما شود و در نتیجه افزايش فروش شما گردد.

ويرايش صفحه شخصی (اطالعات شخصی(

-1برای ويرايش صفحه شخصی بايد ابتدا با ايمیل و رمز عبور خود در سايت وارد شويد (باال سمت چپ همه
صفحات)

 -2پس از ظاهر شدن نام شما در همان قسمت بر روی نام خود کلیک کنید و گزينه صفحه شخصی من را کلیک
کنید.
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-3در اين صفحه می توانید تاريخ تولد ،شهر و شماره تلفن خود را ويرايش کنید اما نام ،جنسیت و ايمیل خود را نمی
توانید تغییر دهید .برای تغییر نام  ،جنسیت و ايمیل خود از طريق تماس و پیشنهادات  ،تقاضای خود را برای مديريت
بازار خانگی ارسال نمايید.
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تغییر رمز عبور :

 -1برای تغییر رمز عبور خود بايد ابتدا با ايمیل و رمز عبور خود در سايت وارد شويد (باال سمت چپ همه صفحات(

-2به قسمت "ويرايش صفحه شخصی من" وارد شويد
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-3بر روی تغییر رمز عبور (صورتی رنگ) کلیک کنید.

-4فرم را پر کرده و " تعويض " را کلیک کنید.
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ويرايش فروشگاه

-1برای ويرايش فروشگاه خود ،بايد ابتدا با ايمیل و رمز عبور خود در سايت وارد شويد (باال سمت چپ همه صفحات)

-2پس از ورود به سايت ،دکمه "فروشگاه خانگی من" در صفحات خانه يا محصوالت را ( باالی صفحه سمت چپ )
کلیک کرده و يا با کلیک بر روی اسم خود در باالی صفحه  ،گزينه فروشگاه من را انتخاب کنید.
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-3در سمت چپ صفحه باز شده بر روی ويرايش اطالعات فروشگاه کلیک کنید.

-4در صفحه جديد پس از اعمال تغییرات ،دکمه تايید را بزنید  .دقت کنید که پس از هر بار ويرايش فروشگاه شما
بايد به تايید دوباره مديريت بازار خانگی برسد.
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نمايش عمومی فروشگاه

هنگامی که در صفحه فروشگاه خود می باشید و مشغول ويرايش فروشگاه و محصوالت می باشید ،می توانید با لیک
بر دکمه "نمايش عمومی فروشگاه" (سمت چپ صفحه فروشگاه خانگی من) فروشگاه خود را از ديد ديگر کاربران
مشاهده نمايید.
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ويرايش محصوالت

برای ويرايش محصوالت ابتدا بايد به قسمت مديريت فروشگاه خود وارد شده ( فروشگاه خانگی من ) و در منوی
سمت چپ فروشگاه روی " ويرايش محصوالت " کلیک نمايید ،سپس با کلیک بر روی گزينه ويرايش در زير
محصول يا خدمات مورد نظر خود ،فرم محصول باز شده و می توانید تغییرات الزم را انجام داده و در انتها بر روی
گزينه تايید کلیک نمايید .در همین قسمت و به همین طريق می توانید محصوالت و خدمات مورد نظر خود را حذف
کرده يا با کلیک بر " عدم نمايش عموم " از نشان دادن آن به ديگر کاربران جلوگیری نمايید.

و با کلیک بر روی آن  ،فرم محصول باز شده و می توانید تغییرات الزم را انجام داده و سپس دکمه تايید را بزنید.
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افزايش اعتبار (پرداخت به سايت)

ساخت فروشگاه و استفاده از مزايای سايت بازار خانگی به طور دائمی رايگان می باشد اما برای ويژه کردن فروشگاه
بايد مبلغی از طرف فروشنده به سايت پرداخت شود تا با اولويت قرار گرفتن محصوالت و خدمات فروشگاه و روش
های ديگر تبلیغاتی ،امکان بازديد و فروش آنها بیشتر شود .راه و روش ويژه کردن فروشگاه در زير آمده است:
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 -0برای افزايش اعتبار به صفحه " فروشگاه خانگی من" رفته

 -2بر روی گزينه "افزايش اعتبار" (سمت چپ صفحه ) کلیک نمايید.
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پرداخت به سايت (افزايش اعتبار) به دو صورت امکان پذير می باشد:

الف) در صورتی که يکی از کارت بانک های عضو شتاب را داريد و رمز دوم (اينترنتی) داريد  ،می توانید به صورت
مستقیم و آنالين پرداخت نمايید .از اين طريق بالفاصله پرداخت شما تايید می گردد و به اعتبار فروشگاه شما اضافه
می گردد.

Iranpishraft.com

Iranpishraft.com

ب -می توانید از طريق کارت به کارت کردن پرداخت نمايید .نام بانک ها و شماره کارت های آنها در صفحه
"افزايش اعتبار" درج شده است .برای پرداخت از طريق کارت به کارت می توانید به عابر بانک مراجعه نموده و با پر
کردن شماره کارت و مبلغ مورد نظرتان  ،پرداخت را انجام دهید .هنگام پرداخت به نام صاحب کارت دقت نمايید.
همچنین دقت کنید که فیش پرداختی خود را نگه داشته تا پس از پرداخت ،در همان صفحه " افزايش اعتبار "
جزئیات مربوط به تاريخ پرداخت ،مبلغ و بانکی که به آن پرداخت کرده ايد و شماره پیگیری را درج نمايید و دکمه
ارسال را کلیک کنید  .سپس شما يک پیغام با مضمون "اعتبار شما با موفقیت ثبت شد" دريافت خواهید کرد .حداکثر
تا  22ساعت کاری ،پرداخت شما توسط مديريت بازار خانگی تايید می گردد و فروشگاه شما فعال می گردد.
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در فرم افزايش اعتبار  ،شما می توانید با کلیک بر قسمت مبلغ افزايش اعتبار ،اعتبار فروشگاه خود را برای يک ماه،
سه ماه و يا شش ماه انتخاب کنید .دفت گردد که مبلغ درج شده برای سه ماه و شش ماه همراه با تخفیف می باشد.
دقت نمايید که پس از هر پرداخت (کارت به کارت) برای تمديد اعتبار خود  ،فیش بانکی خود را نگه داريد و حتما فرم
مربوط به آن پرداخت در صفحه افزايش اعتبار تکمیل و ارسال گردد ،در غیر اين صورت اعتبار شما افزايش نمی يابد.
چنانچه اعتبار فروشگاه شما ظرف مدت مقرر افزايش نیافت ،مراتب را از طريق قسمت "تماس با ما" به مديريت
سايت گزارش دهید تا بالفاصله پیگیری شود.

جستجوی محصوالت يا خدمات
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1.برای جستجوی محصوالت و خدمات می توانید نشانگر را بر روی گزينه محصوالت و خدمات ( باال وسط صفحه )
در کلیه صفحات برده و با بازشدن طبقه بندی های بازارخانگی ،طبقه مورد نظر خود را انتخاب نمايید.

 .2همچنین می توانید با کلیک بر روی گزينه "محصوالت و خدمات" وارد آن صفحه شويد و از طريق منوی کنار
صفحه ( سمت راست ) طبقه مورد نظر خود را پیدا کنید.
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.3در صفحه محصوالت و خدمات می توانید با استفاده از فیلترهای وسط صفحه جستجوی خود را هدفمند تر نمايید
و با کلیک بر روی گزينه " کل کشور " شهر مورد نظر خود را و سپس با کلیک بر روی همه محله ها ،محله مورد
نظر خود را انتخاب نمايید و سپس گزينه جستجو کن را بفشاريد.
4.همچنین می توانید در زير همان قسمت از فیلترهای ديگری مانند مرتب سازی بر اساس تاريخ و مرتب سازی بر
اساس امتیاز و يا تعداد بازديد محصول استفاده کرده و جستجوی خود را انجام دهید.
5.از ديگر راههای جستجو ،تايپ کلمه مورد نظر در باکس باالی تمامی صفحات و کلیک کردن بر روی Enter
می باشد .فقط دقت شود کلمه را صحیح تايپ کنید چون جستجوی کلمات نادرست بی نتیجه نشان داده می شود.
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دنبال کردن فروشگاه

شما با دنبال کردن يک فروشگاه ،از اضافه شدن محصوالت و خدمات يا اخبار جديد آن فروشگاه و يا ويرايش آن
فروشگاه از طريق قسمت " اطالعیه ها " مطلع می گرديد.
شما پس از ورود به سايت بازارخانگی ( نام کاربری و رمز عبور ) ،به راحتی با وارد شدن به فروشگاه مورد نظر خود و
کلیک بر روی گزينه " دنبال کن " ،دنبال کننده آن فروشگاه شويد و همچنین به همین طريق و با کلیک بر روی
گزينه " دنبال نکن " از لیست دنبال کنندگان آن فروشگاه خارج شويد.
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برای مشاهده فروشگاههايی که دنبال می کنید پس از ورود به سايت به قسمت " صفحه شخصی من " ( باالی
صفحه سمت چپ ) رفته و بر روی گزينه دنبال شدگان در منوی سمت راست صفحه کلیک نمايید تا فروشگاههايی
که تا به حال دنبال کرده ايد به شما نمايش داده شود .همچنین در صورتی که می خواهید فروشگاهی را ديگر دنبال
نکنید ،در همین قسمت نشانگر موس را بر روی آن فروشگاه ببريد و بر روی گزينه " دنبال نکن " کلیک نمايید تا از
لیست دنبال شدگان شما خارج گردد.
در صورتی که در سايت صاحب فروشگاه می باشید و می خواهید لیست دنبال کنندگان خود را مشاهده نمايید ابتدا به
سايت وارد شده ( با نام کاربری و رمز عبور ) و از طريق کلیک بر روی گزينه " همه دنبال کنندگان من " ( در منوی
سمت راست صفحه ،قسمت پايین ) میتوانید دنبال کنندگان خود را مشاهده نمايید .همچنین هر بار که کاربری
فروشگاه شما را دنبال کند در قسمت " اطالعیه ها " در اين رابطه پیغامی دريافت می کنید.

افزودن به محصوالت محبوب من

شما با افزودن يک محصول يا خدمات به لیست محصوالت محبوب خود آن محصول و خدمات را در صفحه کاربری
خود ثبت می نمايید تا در آينده با مراجعه دوباره به آن لیست ،به محصوالت و خدمات مورد عالقه خود دسترسی
داشته باشید .عالوه بر آن با انجام اين عمل فروشنده اين محصول يا خدمات نیز با دريافت پیام در قسمت اطالعیه
خود ،متوجه رضابت شما میگردد.

برای افزودن يک محصول به لیست محصوالت محبوب خود الزم است ابتدا با نام کاربری خود در سايت وارد شده و
سپس با وارد شدن به صفحه محصوالت و خدمات مورد نظر خود ،بر روی گزينه " افزودن به محصوالت محبوب من
" کلیک نمايید.
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برای مشاهده لیست محصوالت محبوب خود ،بايد پس از وارد شدن به سايت با نام کاربری و رمز عبور خود ( باال
سمت چپ صفحات ) به قسمت "صفحه شخصی من" وارد شويد و با کلیک بر روی گزينه "محصوالت محبوب
من" در منوی سمت راست ،محصوالت محبوب خود را مشاهده نمايید .همچنین می توانید محصول يا خدمات مورد
نظر را از لیست محبوب خود خارج نمايید.

اطالعیه ها

اطالعیه ها( notification ) ،فروشندگان و کاربران سايت را از آخرين اتفاقات سايت بازارخانگی مطلع می کند.
از مواردی که کاربران و فروشندگان اطالعیه دريافت می کنند در زير اشاره شده است :
.1وقتی کاربری ،فروشگاهی را دنبال می کند
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.2وقتی فروشگاهی را دنبال می کنید ،خبر جديد و محصول جديد به فروشگاه خود اضافه نمايد و همچنین آن
فروشگاه ويرايش گردد
.3وقتی محصول فروشگاه شما به لیست " محصوالت و خدمات محبوب " کاربری اضافه گردد
.4وقتی خبر فروشگاه شما مورد پسند ديگر کاربران قرار گیرد
.5وقتی کاربری روی محصوالت شما نظر دهد
.6وقتی فروشنده جواب نظر کاربر را بدهد
.7همچنین وقتی که مديريت سايت پیغامی برای شما بفرستد
اطالعیه های خود را از سه طريق میتوانید مشاهده نمايید :
1.ابتدا بايد با نام کاربری و رمز عبر خود وارد سايد شده و سپس در باالی کلیه صفحات سمت چپ ،در کنار نام و
عکس پروفايل خود ،بر روی عالمت اطالعیه ها کلیک نمايید تا اطالعیه های جديد را مشاهده نمايید .در صورتی که
می خواهید اطالعی های قديمی تر را مشاهده کنید در همان قسمت بر روی " ساير اطالعیه ها " کلیک نمايید

Iranpishraft.com

.2با کلیک در قسمت باالی صفحه سمت چپ " صفحه شخصی من " وارد شويد و در منوی سمت چپ بر روی "
اطالعیه ها " کلیک نمايید

.3در قسمت باالی صفحه سمت چپ بر روی " فروشگاه من " کلیک نمايید و در کنترل پنل فروشگاه خود در
منوی سمت چپ بر روی گزينه " اطالعیه ها " کلیک نمايید.
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اضافه کردن خبر به فروشگاه

برای افزودن خبر جديد به فروشگاه ،پس از وارد شدن به صفحه مديريت فروشگاه خود (فروشگاه خانگی من) در
باالی صفحه سمت چپ با کلیک بر روی گزينه "افزودن خبر جديد" در منوی سمت چپ ،به قسمت اخبار فروشگاه
وارد می شويد ،سپس خبر مورد نظر خود را در کادر مربوطه تايپ نمايید و در صورتی که می خواهید همراه خبر عکس
هم بگذاريد بر روی بارگذاری عکس کلیک نمايید و عکس مورد نظر خود را انتخاب نمايید و سپس بر روی گزينه
ارسال کلیک نمايید .
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ويرايش خبر

برای ويرايش خبری که قبال گذاشته ايد ،در صفحه مديريت فروشگاه ( فروشگاه خانگی من ) با کلیک بر روی "
افزودن خبر جديد " در منوی سمت چپ به قسمت اخبار فروشگاه رفته و با حرکت موس بر روی خبر مورد نظر خود،
آيکون ويرايش در سمت راست خبر ظاهر میگردد که با کلیک بر روی آن در کادر باالی آن خبر ،متن شما ظاهر
میگردد که با تغییر آن و يا گذاشتن عکس جديد و کلیک بر روی گزينه ارسال ويرايش شما تکمیل می گردد.
برای حذف خبر نیز ،در همین قسمت با حرکت موس بر روی خبر مورد نظر خود ،عالمت ضربدر در کنار خبر ظاهر
می گردد که با کلیک بر روی آن خبر مورد نظر شما حذف می گردد.

تغییر کاور فروشگاه

برای تغییر کاور فروشگاه خود ابتدا به قسمت مديريت فروشگاه خود وارد شده ( فروشگاه خانگی من ) و در منوی
سمت چپ بر روی گزينه " انتخاب کاور " کلیک نمايید و سپس در صفحه باز شده کاور مورد عالقه خود را انتخاب
کرده و بر روی گزينه تايید کلیک نمايید.

گزارش پرداخت های من

برای ديدن لیست پرداخت های خود به سايت ( افزايش اعتبارهای که انجام داده ايد ) به قسمت مديريت فروشگاه
خود وارد شده (فروشگاه خانگی من) و در منوی سمت چپ در زير وضعیت اعتبار فروشگاه بر روی "گزارش پرداخت
های من" کلیک نمايید.
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شکايت از فروشگاه يا محصول يک فروشنده

برای شکايت از محصول می توانید بر روی آن محصول کلیک کرده و وارد صفحه آن محصول شويد.سپس در پايین
صفحه محصول بر روی "ارسال شکايت" کلیک کنید و علت شکايت خود را از بین گزينه های موجود انتخاب کنید
و در صورت نبودن علت شکايتتان ،گزينه ساير موارد را انتخاب کرده و دلیل خود را تايپ نمايید .سپس دکمه
"ارسال" را کلیک کنید  .مديريت بازار خانگی شکايت شما از محصول يا فروشنده را پی گیری می کند و در صورت
تايید آن  ،نسبت به ارسال اخطار و يا حتی حذف آن محصول يا فروشگاه اقدام می کند.

شکايت از نظر کاربران

در صورتی که کاربری نظری مغاير با مقررات سايت از جمله نظر سیاسی  ،ناسزا و  ...نوشته باشد ،ديگر کاربران می
توانند بر روی آن نظر نشانگر موس خود را حرکت دهند و يک پرچم ظاهر می گردد که با کلیک بر روی آن پرچم،
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فرمز شده و يک پیغام با مضمون "گزارش شما با موفقیت ثبت شد" دريافت می کنید .مديريت بازار خانگی پس از
چک کردن آن نظر نسبت به حذف يا عدم حذف آن نظر اقدام می کند.
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برای ارسال نظر و امتیاز دهی به يک محصول به صفحه آن محصول وارد شويد و در قسمت ارسال نظر متن خود را
تايپ نمايید و ارسال نمايید.
برای امتیاز دهی نشانگر موس خود را بر روی عالمت خانه ها در قسمت ارسال نظر حرکت دهید و بر روی تعداد خانه
ها (متناسب با رضايت شما از آن محصول يا خدمات) کلیک نمايید و امتیاز شما ثبت می شود برای تغییر يا برداشتن
آن امتیاز می توانید بر روی عالمت ضربدر (کنار خانه ها ) کلیک نمايید  .دقت شود که فقط در صورت خريد آن
محصول يا خدمات به آن امتیاز دهید.

عضويت و لغو عضويت در خبرنامه :
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با عضويت در خبرنامه بازارخانگی هفته ای يک يا دويار خبرنامه با محتوای محصوالت برگزيده سايت و يا اخبار در
مورد سايت برای شما ارسال می گردد .وب سايت بازارخانگی متعهد می باشد که از آدرس ايمیل های عضو خبرنامه
نگهداری کرده و در اختیار شخص يا شرکت ثالث قرار نگیرد .
برای عضويت در خبرنامه تنها کافیست که در باالی " صفحه خانه " سمت راست ،نام خود و آدرس ايمیل صحیح
خود را وارد نمايید و بر روی گزينه دريافت خبرنامه کلیک نمايید ،همچنین می توانید از قسمت فوتر ( پايین صفحه
سمت چپ ) کلیه صفحات آدرس ايمیل خود را وارد کرده و عضو خبرنامه شويد .اگر قبال در سايت ثبت نام نموده ايد
و کاربر و يا فروشنده سايت می باشید به راحتی پس از وارد شدن به سايت ( با نام کاربری و رمز عبور ) تنها با کلیک
بر روی گزينه " مايل به دريافت خبرنامه هستم " عضو خبرنامه شويد.
برای لغو خبرنامه هم تنها کافیست که مانند قبل بر روی "مايل به دريافت خبرنامه هستم" کلیک کنید تا با برداشته
شدن تیک آن از لیست ارسال خبرنامه حذف شويد .همچنین می توانید با کلیک بر روی لینک "لغو خبرنامه" در پايین
کلیه خبرنامه های ارسالی ،از عضويت در لیست خبرنامه خارج شويد.

ارسال لینک صفحه به دوستان خود :
برای ارسال لینک صفحه به دوستان خود از طريق ايمیل ،می توانید در سمت راست صفحه (صفحات محصول يا
فروشگاه) بر روی آيکونی که به شکل نامه می باشد (پايین ترين آيکون) کلیک نمايید.
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فرم باز شده را نکمیل و ارسال نمايید.
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اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

برای به اشتراک گذاشتن محصول مورد عالقه خود در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک ،گوگل پالس ،کلوب،
تويیتر ،اينستاگرام ،می توانید بر روی آيکون آن در زير محصول مورد نظرتان کلیک نمايید و به اشتراک بذاريد.
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ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

برای دنبال کردن خبرهای مربوط به بازار خانگی می توانید صفحه بازار خانگی را در شبکه های اجتماعی که در آن
عضو هستید مانند فیس بوک ،گوگل ،توئیتر ،اينستاگرام ،فیس نما و کلوب اليک بزنید.
برای پیدا کردن صفحه بازار خانگی در شبکه های اجتماعی بر روی "ما در شبکه های اجتماعی" ،در پايین صفحه
کلیک کرده و به شبکه اجتماعی مورد نظر خود وارد شويد.
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تماس با مديريت بازار خانگی :
در صورت هرگونه سوال در مورد سايت و همچنین بروز اشکال و يا پیشنهاد و انتقاد برای بهتر کردن سايت ير روی
"تماس وپیشنهادات" در قسمت باالی تمامی صفحات (منوی اصلی) کلیک نمايید و با استفاده از راههای ارتباطی :
تماس تلفنی  ،فرستادن ايمیل و يا پر کردن فرم پیشنهادات با ما تماس حاصل فرمايید
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