
  ایلب ایران سایت در آگهی ثبت راهنماي

  اقدام کنید. زیر تصویري نامه شیوه مطابق آگهی ثبت براي ایلب؛ ایران سایت گرامی کاربر

  .است یکسان حقیقی و حقوقی اشخاص براي آگهی ثبت روشنخست توجه کنید  -1

  )کلیک کنید اینجا( نخواهید بود آگهی درج بدون عضویت درسایت ایران ایلب قادر به -2

 رب کلیک با دارید قرار سایت اصلی درصفحه اگر( شوید وارد(داشبورد)  خود کاربري صفحه به ابتدا نام ثبت فرایند از پس -3 
  .)زیر شکلفلش هاي قرمز رنگ در  –خواهید شد  وارد خود کاربري صفحه به "آگهی ثبت" یا "ورود" گزینه روي

  

  )زیر شکلقرمز رنگ  فلش( کنید کلیکدر منوي داشبورد  "گهیآ ثبت" گزینه روي رب کاربري صفحهپس از ورود به  -

  

 نظر مورد دسته زیر به دسته هر عالمت روي رب کلیک با و کنید انتخاب را خود نظر موردبندي  دسته شده باز پنجره در -4
  )زیر شکل دررنگ  قرمز محدوده( کنید انتخاب  را زیردسته ي مربوط به آگهی خود و کنید مراجعه



  

  .خواهد شدباز آگهی  جزئیاتثبت  صفحهاخرین زیردسته انتخابی  يرو رب کلیک با -5

  کنید انتخاب را  "سایر "گزینه لیست از نظر مورد محصول یافتن عدم صورت در :توجه   

قرمز  فلش(   !!!!!!خرید آگهی یا دارید فروش آگهی بارگذاري قصد که کنید انتخاب ابتداجزئیات آگهی  بارگذاري صفحه در -6
  )زیر شکل دررنگ 

  .ددقت کن یا فروش) دیخر( یآگهدر انتخاب نوع  دیبا اما کاربر توجه: جزئیات آگهی خرید و فروش مشابه هم است.

در هر دو نوع آگهی پرکردن گزینه هاي ستاره دار (*) الزامی است. پرکردن گزینه هاي غیرضروري نیز به فروش بهتر توجه: 
  کرد. بنابراین توصیه میشود این گزینه ها را نیز کامل کنید.کاالي شما کمک خواهد 

    

 گزینه دو این میگردد توصیه لذا ندنمیک شایانی کمک شما محصول سریعتر جستجوي در توضیحات و کلیدي کلمات -
  .شوند کامل نیز

 لزوم صورت در .است شده داده قرار شما کاربري موبایل هرشما پیشفرض حسب بر شما تماس مارهشتوجه کنید که  -
  . دهید غییرت آگهی براي را تماس شماره نیدامیتو



  مثالی از ثبت یک آگهی در شکل زیر ارائه شده است:

  

  

  

  

  



  

  .کنید انتخاب را پایه آگهی ثبت گزینه و کنید مراجعه "انتخاب قابل نیزما هاي بسته " بخش بهاز تکمیل جزئیات آگهی،  پس -8

  .است ریپذ نامکا هیپا یآگه ثبتبعد از  بر روي آگهی پایه انجام میشود بنابراین یآگه يساز ژهیکه و دییدقت نما :توجه

 يبارگذار ) راریتصو 3حداکثر گرفته شده از محصول خود ( ریتصاو که است شده داده کاربر به امکان نیا يبعد قسمت در -9
 تیساعدم انتخاب تصویر توسط کاربر،  صورتدر  )."شماره یک، دو، سهانتخاب تصویر "با کلیک کردن بر روي ایتم هاي ( دیکن

  کرد.  اهدومحصول شما استفاده خ شینما يمنتخب خود برا ریاز تصاو

اطالعات مهم کاال  که يربطو دیریبگ دخو محصول از واضح ریتصو. دیخود استفاده کن ریاز تصاو شودیم هیتوص :توجه  
  .شود دهید) زاتیتجه ای(مواد ریتصو در

توانید آن را در لیست آگهی هاي خود  ، آگهی شما ثبت خواهد شد و شما می"یثبت آگه" نهیگز يروبر  کیکل با انیپا در -10
  .می شودجستجو  قابل آگهی ثبت شده شما را در سایت ایران ایلب و در داشبورد مشاهده کنید.

 دینیبب را خودفعال  ریثبت شده، فعال و غ يها یتعداد آگه(داشبورد)  يصفحه کاربر يسبز رنگ باال باکسر کاربر میتواند د– 11
  .)ریز فلش قرمز رنگ در شکل(

  

  

  



 "ثبت شده يها یآگه ستیل"قسمت   دردر صفحه داشبورد کاربر میتواند از ایکون هاي تعریف شده براي تغییر آگهی که  -12
  استفاده کند و با انتخاب هر آگهی: ) باال شکل دررنگ  قرمز محدوده( است شده هیتعب

  "یآگه اتیجزئمشاهده ي "با کلیک کردن بر روي ایتم .دمشاهده کنآگهی خود را  شتریب اتیجزئ   الف)

، براي کسب اطالعات بیشتر "یآگه ویژه سازي"با کلیک کردن بر روي ایتم . دهد انجام را خود یآگه يساز ژهیو ب)
  مراجعه کنید. "راهنماي ویژه سازي آگهی"به 

  ."یآگه ویرایش"با کلیک کردن بر روي ایتم  .دیکن شیرایخود را و یآگه ج)

  "یآگه فعال/غیرفعال"با کلیک کردن بر روي ایتم  .دیکن فعال ریغ ای فعال را خود یآگه د)

(مراجعه  رییهر گونه تغ به ازی. در صورت نشودیمشاهده م يزمان بارگذار بیشما به ترت یمشخصات آگه داشبورد درصفحه -13
  .دیده انجام را الزم رییتغ دیتوانیم آن يباال يها نهیگز يرو رب سپس و یآگه يرو رب کردن کیکل با) 12به شماره 

  

 شیرایو نهیگز يرو آن، یا محتواي یآگه ثبت در اشتباه صورت در تا دارد مهلتبعد از ثبت آگهی  ساعت 24 تنها کاربر : توجه
خود  یآگه اتیمحتو رییبه تغ رقاد گریزمان د نیبعد از ا .کند اعمال را الزم راتییتغ و کرده کیکل) يکاربر صفحه(در  یآگه

  .بود دینخواه

ساعت اول بعد از ثبت آگهی، ابتدا آگهی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روي  24براي ویرایش آگهی یا محتواي آن در  -14
کلیک کنید. صفحه ثبت جزئیات آگهی باز شده و کاربر میتواند محتواي آگهی را ویراش کند و در انتها با  "ویرایش آگهی"آیتم 

  شکل زیر).فلش قرمز رنگ در ویرایش خود را اعمال کند ( "بروزرسانی آگهی"کلیک بر روي گزینه 

  

 


