
 

  

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

ورود یا عضویت در سایت بر روی  :قدم اول 
 کرده و اگر در سایت ثبت نام نکرده اید کلیک 

  را بزنید  عضویتگزینه 

 

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

 شما وارد پنل کاربری خود میشود  :دومقدم 

میتوانید در منوی سایت برای ثبت سفارش 
   یدمورد نظر خود را انتخاب کنمحصول 

 

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

 اینجا میزکارشماست!

شما میتوانید پیام های دریافتی از سمت ما را .1
یید  مشاهده فرما

سفارشات خود را پیگیری .2
یید (بفرما  )آرشیوسفارشات و گزارش آن

.گردش حساب خود را بررسی 3
یید )امورمالی،ثبت چک و فیش بانکی و افزایش فرما

)  کیف پول 

یید4 ت )ثبحساب کاربری خود را ویرایش فرما

)  آدرس جدید و ویرایش حساب کاربری 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

ییدایکون خرید بعد از یافتن محصول مورد نظر خود بر روی   کلیک فرما

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

 ی مورد نیاز را کامل کرده و تیراژ و نسخه مورد نظر خود را انتخاب کنید بخش ها

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

 فایلها را در این قسمت بارگذاری کنید

ثبت نام در سایت و راهنمای 
 ثبت سفارش

قیمت نهایی را اینجا مشاهده 
 میکنید

ثبت نام در سایت و راهنمای 
 ثبت سفارش

قبل از ثبت سفارش 
توضیحات این بخش را 

یید مطالعه بف  رما

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

 توضیحات مورد نیز خود را اینجا وارد کنید



 

 

 

 

 

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

یید  که در لطفا طرح مورد نظر خود را بررسی بفرما
داخل کادر سفید رنگ باشد ، نقاطی که خارج از کادر 

ذا در این امر دقت ، ل سفید رنگ باشد برش میخورد 
یید  فرما

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

 کرده و آن را اعمال کنید را وارد دکاگر کد تخفیف دارید اینجا 

 ثبت نام در سایت و ثبت سفارشراهنمای 

یید  روش تحویل خود را مشخص فرما

1)  .حضوری)تحویل درب دفتر چاپ زاگرس 

 .ارسال به آدرس )آدرس مورد نظر خود را انتخاب میکنید و اگر این بخش را ندارید اول قرارداد2

( ثبت میکنید و این بخش برای شماپیک را در سایت   فعال میشود 



 


