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 (portal.trade) پرتال تجارتراهنمای ثبت نام در 

در جهان می باشد که هدف از راه اندازی این پرتال ارتباط  Tradeبه عنوان اولین پرتال با دامنه پرتال تجارت 

 . بین تولید کنندگان و تامین کنندگان و معرفی آنها می باشد

پرتال تجارت سامانه ایی است که بستری مناسب برای تبادالت تجاری و معرفی شرکتها در حوزه های مختلف را 

شرکتها و دستگاههای اقتصادی  ،تولیدی و صنعتی و فراهم می آورد که در آن از طریق ثبت نام و عضویت 

معرفی محصوالت و خدمات و اطالعات تماس )مشابه به یک وب سایت کامل و مستقل( پرداخته و تبادالت 

 .تجاری شرکتها را فراهم آورده است 

یکی از  ی تواندیعنی اگر این وب سایت را مشابه یک نمایشگاه با غرفه های نامحدود در نظر بگیریم هر شرکتی م

 غرفه ها را برای معرفی محصوالت و خدمات خود برای زمان مشخصی اجاره کند 

 به طور کلی دو نوع عضویت در سایت پرتال است 

 عضویت عادی)رایگان( - 1

 عضویت ویژه )برای عضویت ویژه باید هزینه پرداخت شود( - 2

 عضویت عادی

و یک آدرس اختصاصی   هزینه به عضویت سایت درآمدهدر عضویت رایگان فرد عضو شده بدون پرداخت 

 محصوال خود را به صورت رایگان در سایت قرار دهد10داده می شود و همچنین می تواند 

 عضویت ویژه

عضویت ویژه افراد عضو شده به عنوان اعضای اصلی سایت محسوب می شوندو با پرداخت هزینه می  در 

د و از امکا نات ویژه سایت )معرفی شرکت ،معرفی محصوالت به توااند به مدت یک سال عضو سایت شون

صورت نامحدود ، معرفی فرصتهای شغلی ، ایجاد صفحات اختصاصی ، آمار بازدید برای هر محصول و 

 همچنین آمار بازدید در طول یک ماه گذشته ، ( استفاده کنند
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باید ثبت نام کنند یعنی لینک کار بر جدید را روال کار درپرتال تجارت بدین صورت است که در ابتدا شرکتها 

 انتخاب می کنند

 وفرم ثبت نام کاربر جدید را کامل می کنند

 

 

که بعد از تایید شما به  برای تایید آدرس ایمیل رد شده یک ایمیل ارسال می شود.سپس به آدرس ایمیل وا

 عنوان یک عضو عادی پرتال محسوب می شوید
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 ید آدرس ایمیل شما به صفحه کاربری خود وارد می شویدبا کلیک بر روی تای

 

که با کلیک بر روی ورود کاربر وارد صفحه جدیدی می شوید که نام کاربری و پسورد خود را وارد می کنید
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 بعداز وارد کردن اطالعات کاربری وارد پروفایل خود شده

 ها می توانید از امکانات سایت استفاده کنیددر صفحه جدید چند گزینه مختلف هست که با انتخاب این گزینه 

 

 


