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 اطلس کسب و کار 

پروفایل شرکت ، محصوالت و خدمات ، گروه شامل کاربران گرامی در ان قسمت چند گزینه وجود دارد که 

بندی محصوالت شرکت ، درخواست خرید ، فرصتهای شغلی شما در این قسمت می توانید اطالعات شرکت و 

 محصوالت خود را وارد کنید.

 

 

 پروفایل شرکت

 اطالعات مربوط به شرکت را در این قسمت می توانید وارد و یا تغییر دهید

 

 لیمشخصات ک:  اول مگا

 در این قسمت می توان نام شرکت را وارد کرد -1

 فعالیت می کند را می توان وارد کرد را که در چه زمینه ایی نوع فعالیت شرکت -2

اتو  , ماشین لباس شویی, محصوالت خود را در این قسمت می وان نام برد به عنوان مثال )جاروبرقی   -3

 برقی و...(

ارائه داشته باشد می تواند خدمات خود را در این قسمت در صورتی که شرکت مورد نظر خدماتی برای  -4

 فقط نام ببرد
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 توانی لوگو خود را قرار دهید که در سایت شما در باالی صفحه نمایش داده می شودن قسمت می ایدر  -5

  فرمتهای قابل قبولو  KB 1024که سایز لوگو حداکثر باید 

.jpg,.jpeg,.gif,.tif,.bmp,.png,.tiff,.svg  
 

 – پارسا پالستیک ین قسمت می توان  نام تجاری خود را وارد کرد به عنوان مثال شرکت در ا -6

PAPCO با نام تجاری پاپکو فعالیت می کند ولی نام شرکت در هنگام ثبت پارسا پالستیک می باشد 

 تعدادکارمندان خود را می توانید در سایت خود نشان دهید -7

وارد کرد که این قسمت را در سایت  را و سوابق کاری اطالعاتیدر این قسمت می توانید در باره شرکت  -8

 شما در قسمت درباره ما نمایش می دهد

کلمات کلیدی که برای شما مهم است که با این کلمات در گوگل سرچ شوید را می توانید ر این قسمت  -9

 گر جدا کنیدوارد کند  و به این نکته باید توجه کرد که کلمات را با ویرگول انگلیسی از هدی
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 در این قسمت می توانید اطالعات تماس خود را وارد کنید: گام دوم : موقعیت و اطالعات تماس

 

پست الکترونیک برای ارسال درخواستهای خریدی که از طریق سایت انجام می شود الزامی می باشد زیرا با وارد 

رخواست خریدی از شما داشته باشد به کردن این قسمت در صورتی که مشتری به سایت شما وارد شده و د

 آدرس الکترونیک شما یک ایمیل ارسال می شود که شما را از درخواست خرید مطلع می کند

 مالکیت و سرمایه شرکت :  گام سوم

 تاریخ تاسیس و نوع مالکیت شرکت را می توان در این قسمت وارد کرد
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 بازرگانی و تجارت گام چهارم :

 توان اطالعات  این قسمت را پرکنیددر صورت تمایل می 

 سوابق اجرایی گام پنجم :

 در صورت تمایل می توانید سوابق اجرایی خود را در چند سطر نوشت 

 اطالعات کارخانه گام ششم :

 در صورت تمایل می توانید اطالعات کارخانه را در این قسمت ذکر کرد

 گواهینامه ها و استانداردها گام هفتم :

توان اطالعات مربوط به گواهینامه ها و استانداردهای خود را وارد کنید تا در سایت نمایش  در این قسمت می

 دهد

 صالحیت های ارجاع کار گام هشتم :

 در صورت تمایل می توان این قسمت را پر کرد

 : انجمنها گام نهم  :

 در صورت تمایل می توان این قسمت را پر کرد

 تنظیمات گام دهم :

  papco.portal.tradeبرای سایت خود می توانید یک نام قرار دهید به عنوان مثال ا در این قسمت شم

 انتخاب کنید B2B companymaster pageدر قسمت بعد قالب صفحه را حتما  

پس از وارد کردن تمامی اطالعات دکمه ذخیره در باالی صفحه را بزنید تا اطالعات شما در سایت پرتال ذخیره 

 شود



 

                                                                                 
 ل کاربری پرتالراهنمای پن

 

5 

 

 ثبت اطالعات شرکت شما می توانید محصوالت خود را وارد کنیدبعداز 

 

 محصوالت و خدمات

در این قسمت محصوالت و خدمات مربوط به شرکت را می توان وارد کرد و یا ویرایش کرد ولی چند نکته را 

یح توض باید برای وارد کردن محصول رعایت کرد تا محصول شما بهتر و سریع تر در گوگل دیده شود در هر گام

 داده الزم داده می شود 
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بعد از وارد شدن به قسمت محصوالت و خدمات شما می توانید اطالعات الزم درباره محصول خود را در سایت 

 به نمایش درآورید

 

که شامل چند گام می  با کلیک بر روی گزینه جدید می توانید محصول جدید به محصوالت خود اضافه کنید

 باشد

 گام اول:

 :نام و مشخصات کلی 

 با وارد شدن به این قسمت می توان

 نوع محصول و یا خدمت را مشخص کرد -1

بهتر و  search googleنام محصول خود را قرار دهید )برای اینکه محصول شما در عنوان محصول :  -2

سریعتر دیده شود بهتر است نام محصول حداقل سه و حداکثر شش کلمه باشد که از کلمات انگلیسی 

 ال تلویزیون(در کنار کلمات فارسی برای معرفی محصول خود می توانید استفاده کنید به عنوان مثال   

 ) LG جی ال اینچ 42 اسمارت D 3 دی ای

کمک می   search googleنوشت که به محصول شما در  کلمات کلیدی : کلمات کلیدی می توان -3

کند که این لمات با ویرگول انگلیسی از هم جدا می شوند مثال برای محصولی که در باال معرفی کردیم  

 دی ای ال تلویزیون D ,3 دی ای ال تلویزیون, دی ای ال تلویزیونمی توان از کلمات کلیدی )

 ( استفاده کردLG دی ای ال تلویزیون , جی ال اینچ 42 تلویزیون , اسمارت
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گروه : در این قسمت می توان برای هر دسته از محصوال ت گروههای مختلفی درست کرد که این  -4

 گروها در سایت شما نمایش داده می شود 
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در این قسمت می توانید کد محصول ، قیمت و در صورت داشتن تخفیف برای محصول مورد نظر  را  -5

 قرار داد

 عکس و توضیح مختصر : گام دوم

KB1024: عکس اندازه حداکثردر این قسمت می توانید برای هر محصول خود تصویر قرار داد که  -1

 

توضیح مختصر یک خطی می توان برای محصول خود معرفی کرد که این توضیح مختصر به هر محصول شما -3

 کمک می کند search googleدر 

 گام سوم : مشخصات فنی

در این قسمت می توان اطالعات فنی در باره با محصول را وارد کرد مانند کشور تولید کننده ،عالئم تجاری ، 

 شماره مدل محصول  و توضیح  درباره محصول 
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 گروه بندی محصوالت و خدمات  گام چهارم :

انتخاب گروه مورد نظر و در این قسمت می توان محصوالت و خدمات خود را در گروه بندی پرتال قرار دادکه با 

 انتخاب زیر گروه مورد نظر محصول و یا خدمت خود را در گروه مناسب قرار داد
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 محصوالت مرتبط گام پنجم :

در این قسمت می توان محصوالت مشابه را با محصوالتی که از قبل معرفی شده مرتبط کرد که با کلیک بر روی 

 نظر را ا اضافه کرد افزودن محصول مرتبط می توان محصوالت مورد
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  گام ششم :شرایط پرداخت و حمل ونقل

 در این قسمت می توانید در صورت لزوم اطالعاتی در باره با شرایط حمل و نقل را وارد کرد

 

 شرایط عرضه گام هفتم :

در این قسمت می توان محصوالت خود را بر اسا س مهم بودن محصول  برای نمایش  گام هفتم تنظیمات :

  یت داداولو

 بعد از تکمیل اطالعات می توان بر روی ذخیره کلیک کرد و محصول خود را برای نمایش در سایت ذخیره کنید 

 گروه بندی محصوالت 

یک گروه معرفی کرد با انجام این کار کاربرانی که وارد در این قسمت می توان برای هر دسته از محصوالت خود 

 مورد نظرشان را به راحتی پیدا کرد سایت شما می شوند می توانند محصول
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