
قصد داریم بصورت کامال ساده و روان روند خرید محصول )خرید اینترنتی( از سایت رو 
براتون شرح بدیم،امیدواریم این آموزش مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره.روند خرید و 

صورت میگیره که بسیار ساده هم هست،برای یادگیری در  گام 5دانلود محصول از سایت در 
 .ا باشیدادامه همراه با م

 :آموزش بصورت شفاهی و گام به گام

پیش از هرچیز برای خرید شما باید در سایت ثبت نام کرده باشید،اگر هنوز عضو 
)حتما از ایمیل معتبر و فعال برای اقدام به ثبت نام کنید ایـنـجـا ساز نیستید از بیت خانواده

ما و شما از طریق همین ایمیل  ثبت نام استفاده کنید سفارشات و همچنین مکاتبات میان
یا ازطریق منوی سایت وارد شوید.در  ایـنـجـا صورت میگیرد(،یا اگر عضو سایت هستید از

 .ایمهای خرید را یک به یک به صورت گویا برایتان شرح دادهذیل گام

از سوی شماست )برای مشاهده توضیحات کامل هر محصول روی  قدم اول انتخاب محصول-
 (نیدمحصول کلیک ک یا نام تصویر
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هستش )طبق تصاویر زیر  سبد خرید افزودن محصول مورد نظر به پس از انتخاب قدم دوم-
روی واژه اکنون بخرید کلیک کنید،سپس گزینه نمایش سبد خرید( در این مرحله اگر کد 

تخفیف دارید در قسمت اعمال کوپون کد تخفیف خودتون رو وارد و سپس بر روی گزینه 
اعمال کوپون کلیک کنید تا تخفیف برای شما منظور 

بشه
.
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قدم سوم ثبت سفارش هستش )در مرحله قبل اگر کد تخفیف رو یادتون رفته وارد کنید -
نیز گزینه کوپون تخفیف وجود  تسویه حساب نگران نباشید در باالی صفحه

(دارد

 

چهارم پرداخت هزینه محصول هستش )طبق تصویر زیر،روی پرداخت کلیک کنید تا به  قدم-
درگاه بانک متصل 
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(شوید

 

 

قدم پنجم دانلود محصول خریداری شده هست )طبق تصویر در بخش مشخصات سفارش -
در زیر دسته مجموع میتونید محصول خریداری شده رو دانلود کنید،البته پیشنهاد ما اینه که 

توانید بهش یا منوی سایت می ایـنـجـا برای این منظور استفاده کنید که از پنل مشتری از
دسترسی داشته باشید( توجه داشته باشید در هر زمان قادر خواهید بود محصول خریداری 

 .شده خودتون رو از پنل مشتری از بخش دانلودها دریافت کنید
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 جهت مشاهده و ورود به سایت کلیک کنید
BeatSaz.iR 

 تهیه و تنظیم توسط: علی کاروان مرندی

  5935پاییز: 

http://beatsaz.ir/

