
 ایلب ایران سایت در آگهی سازی ویژه راهنمای

 

شما می توانید برای بیشتر دیده شدن آگهی خود آن را از حالت عادی به آگهی ویژه تبدیل نمایید.  ایلب، ایران سایت گرامی کاربر

 و بیابند را خود کاالی توانند می افراد کمتری زمان در لذا بود خواهد باالتر بسیار شما آگهی شدن دیده امکان ویژه آگهی حالت در

  .نمایند خرید

 :گهی فراهم شده است که شاملآبه طور کلی امکان سه نوع ویژه سازی برای هر  -

 در صفحه اول سایت( ویژه سازی برای نمایش آگهی 1) 

 و صفحه جزئیات سایر آگهی ها( ویژه سازی برای نمایش آگهی در 2) 

 ر صفحه ی جستجوی هر زیردسته است.( ویژه سازی برای نمایش اگهی د3) 

یک از مدت زمان نمایش آگهی در هر نوع ویژه سازی نیز قابل انتخاب است و شما میتوانید از بین گزینه های موجود برای هر  -

 داشته باشد. زمان آگهی می تواند هر سه نوع ویژه سازی را هم هر شایان ذکر است کهسه نوع ویژه سازی یکی را انتخاب کنید. 

 

 :نمایید عملزیر  تصویری الگوی مطابق ستا کافی سازی ویژه برای -

 نام روی بر سایت باالی در کافیست کار این برای .شوید داشبورد قسمت وارد ابتداپس از ورود به به صفحه کاربری خود الف( 

 .)فلش نارنجی در شکل( کنید کلیک خود کاربری

 

 



 :شوید می داشبورد وارد کار این با

 

 

 

 ویژه" رنگ سبز های باکس از سپس .کنید کلیک آن روی و انتخاب را خود نظر مورد آگهی باید پس از ورود به داشبورد ابتدا -

 :شد خواهد باز لیست انواع ویژه سازی مطابق شکل زیر  .کنید کلیکروی آن  و انتخاب را)باالی صفحه داشبورد(  "آگهی سازی

 

 



 .کنید انتخاب را حالتها از یکی میکنید باز را سازی ویژه پنجره که بار هر برای میتوانید و هستید مواجه اصلی گروه سه با شما حال

. اما قادر هستید در در هر بار باز کردن این لیست شما می توانید صرفا یک نوع ویژه سازی را انتخاب کنید که باشید داشته یاد به

 بار 3 با توانید می تر ساده بیان بهصورت تمایل با انجام سه باره این کار هر سه نوع ویژه سازی را برای آگهی خود انتخاب کنید. 

 .دینمای استفاده خاص آگهی یک برای سازی ویژه گانه سه امکانات از آگهی یک برای سازی ویژه انتخاب

  

در شکل رنگ در منوی داشبورد )فلش نارنجی  "لیست آگهی های ویژه"واهید بود تا با مراجعه به گزینه در نهایت شما قادر خ -

 طبیعتا تنها آگهی های فعال قابلیت ویژه شدن دارند. زیر(، آگهی های ویژه شده خود را مشاهده فرمائید.

 

 


