بسمه تعالی

آموسش ثبت نام در پنل کاربزی رویذاد پله:
دس اتتذا هیثایست اص عشیك فشم صیش ثثت ًام اٍلیِ خَد سا اًجام دّیذ تا ایویل تاییذیِ ثثت ًاهی دسیافت وٌیذ
وِ پس اص فؼال ساصی لیٌه تتَاًیذ اداهِ هشاحل ثثت ًام خَد سا دس سِ تخش ( افشاد داسای ایذُ یا هحصَل
 ،سشهایِ گزاساى ٍ افشاد ػوَهی ) اًجام دّیذ.
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پس اص ثثت ًام ایویلی تا هحتَای صیش دسیافت خَاّیذ وشد وِ تا ولیه وشدى تش سٍی "فؼالساصی حساب
واستشی شوا" حساب واستشیتاى فؼال خَاّذ شذ ٍ تا ٍاسد وشدى ًام واستشی ٍ سهض ػثَس هی تَاًیذ تِ پٌل
واستشی خَد الگیي ًواییذ.

تا ٍسٍد تِ تخش واستشی سایت ،سًٍذ ثثت ًام اٍلیِ دس سٍیذاد ششٍع خَاّذ شذ .دس ایي تخش شوا سِ
اًتخاب دس اختیاس خَاّیذ داشت:

الف) ششوت دس سٍیذاد تِ ػٌَاى صاحة ایذُ ٍ هحصَل ( ثثت هحصَل)
ب) ششوت دس سٍیذاد تِ ػٌَاى سشهایِ گزاس (سشهایِ گزاس)
ج) ششوت دس سٍیذاد صشفا جْت حضَس ٍ هشاّذُ( ثثت ًام ػوَهی)
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 - 1شزکت در رویذاد به عنوان صاحب ایذه و محصول:
دس صَستی وِ شوا یه ایذُ ٍ هحصَل ًَآٍساًِ ای سا دس سش هی پشٍساًیذ ٍ هذتی است وِ تش سٍی ایذُ خَد
هشغَل تِ واس هی تاشیذ ٍ حذالل تِ یه ًوًَِ اٍلیِ دست یافتِ ایذ ،ایي تخش هشتَط تِ شوا استّ .شچِ
ًوًَِ اٍلیِ ایذُ ٍ هحصَل شوا واهل تش ٍ دلیك تش تاشذ شاًس شوا تشای لثَل شذى دس داٍسی ٍ جزب
سشهایِ تیشتش خَاّذ شذ .تشای ثثت ًام واهل دس ایي تخش تایذ اعالع خَاستِ شذُ سا تِ دلت ٍاسد ًواییذ.
هشخصات فشدی :دس ایي تخش شوا تایذ هشخصات دلیك خَد سا تِ دسستی ٍاسد ًوایذ.
اعالػات تواس :دس ایي لسوت شوا تایذ اعالػات هَسد ًیاص جْت تشلشاسی تواس اص عشف هجشیاى
تشگضاسی سٍیذاد سا تِ دلت ٍاسد ًوایذ تا دس هشاحل تؼذی سٍیذاد هجشیاى تشگضاسی تتَاًٌذ تِ سَْلت تا شوا
استثاط تشلشاس ًوایٌذ.
اعالػات تحصیلی :دس ایي لسوت ششوت وٌٌذُ تایذ اعالػات تحصیلی خَاستِ شذُ سا تِ دسستی ٍاسد
ًوایذ.
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مشخصات پزوژه/محصول:
ایي لسوت تخش اصلی ثثت ًام شوا تِ ػٌَاى داسًذُ ایذُ ٍ هحصَل است.شوا هی تایست دس ایي لسوت
ًام ٍ تَضیحات هحصَل خَد سا هختصش ٍ تِ دلت ٍاسد ًوایذّ .وچٌیي تایذ هشخص وٌیذ وِ دس سٍیذاد تِ
صَست فشدی ششوت خَاّیذ وشد یا دس لالة یه تین.
اسسال فایل ٍ ٍیذیَ:
دس ایي لسوت اگش شوا اص ایذُ ٍ هحصَل خَد اعالػات اضافِ تشی اص جولِ ػىس ،هتي  ،فایل تصَیشی ،
سصٍهِ ٍ یا ّشچیض دیگشی وِ احساس هی وٌیذ دس ششح ایذُ ٍ هحصَل شوا هَثش است ،هی تَاًیذ دس لالة
یه فایل فشَسدُ شذُ ()zipاسسال ًوایذّ .وچٌیي اگش ٍیذیَیی دستاسُ ایذُ ٍ هحصَل خَد دس ٍتسایت
آپاسات آپلَد وشدُ ایذ هی تَاًیذ لیٌه آى سا دس تخش هشتَعِ ٍاسد ًواییذ.
پس اص تىویل اعالػات ٍ اسسال فشم اٍلیِ  ،تِ صفحِ پیگیشی ٍاسد هی شَیذ .دس ایي تخش تِ شوا پیغاهی
تا هظٌَى صیش ًوایش دادُ خَاّذ شذ:
" هذاسن شوا تِ دسستی تاسگزاسی شذُ ٍ اص عشیك ساهاًِ ٍ ایویل هشاحل تؼذی تِ شوا اعالع سساًی خَاّذ
شذ".
ایي تذیي هؼٌی است وِ ثثت ًام اٍلیِ شوا تِ دسستی اًجام شذُ است .اعالػات ایذُ ٍ هحصَل شوا دس
اختیاس داٍساى تین تشگضاسی لشاس خَاّذ گشفت تا تشسسی ّای اٍلیِ سا اًجام دٌّذ.

وضعیت بزرسی ایذه ها و محصوالت :
پس اص تشسسی ّای اٍلیِ  ،تَسظ تین داٍساى اگش استاست آج یا هحصَل شوا استاًذاسدّای اٍلیِ سا داشتِ
تاشذ تاییذ اٍلیِ خَاّذ شذ ٍسپس دس پٌل واستشی شوا صهاى هصاحثِ حضَسی تِ شوا اػالم خَاّذ شذ وِ
الثتِ ،هتصذیاى هشتَعِ ًیض جْت ساٌّوایی تیشتش تا شوا تواس خَاٌّذ گشفت.
دس صَستی وِ پس اص هصاحثِ  ،واسشٌاساى تین تشگضاسی ایذُ ٍ هحصَل شوا سا تاییذ وٌٌذ ،شوا تِ هشحلِ
تاییذ ًْایی خَاّیذ سفت ،وِ دس سٍص  ٢٧ ٍ ٢٦هشداد تا هٌتَسّا ٍ هشتیاى ٍ ،اتاق فىش سٍیذاد پلِ  ،شوا سا دس
آهادُ ساصی تیضًس پالى ً ،حَُ اسائِ ٍ سایش هَاسد یاسی هیٌوایٌذ ٍ دس صَست ًیاص آهضشْای الصم سا تِ شوا
خَاٌّذ داد وِ دس سٍص  ٢٨هشداد تْتشیي تاصخَسد سا اص اسائِ هحصَل خَد دس جوغ سشهایِ گزاساى داشتِ
تاشیذ ٍ .تتَاًیذ سشهایِ هَسد ًظش سا جْت تجاسی ساصی هحصَلتاى دسیافت ًواییذ ،تِ ولیِ هحصَالت
ٍافشاد ساُ یافتِ تِ هشحلِ ًْایی تٌذیس ٍ گَاّیٌاهِ تیي الوللی اػغا خَاّذ شذ.
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لاتل روش است وِ عی ایي چٌذسٍص هحل الاهت شوا سَئیتْای ساحلی دّىذُ ساحلی اًضلی هیثاشذ ،وِ
آب ٍ َّا ،صیثایی ٍ عثیؼت ایي هٌغمِ تِ ششوت وٌٌذگاى دس ایي سٍیذاد ووه هیىٌذ وِ تا اًشطی ٍ
شاداتی تیشتشی جْت حضَس دس سٍص سٍیذاد آهادُ شًَذ.
سصسٍ سَئیت تشای ششوت وٌٌذگاى سٍیذاد پلِ تِ اصای ّش ًفش ّششة پٌجاُ ّضاس تَهاى تَهاى هیثاشذ وِ
ًصف ایي هثلغ تَسظ هجشی سٍیذاد پشداخت هیشَد ٍ شوا ًصف ایي هثلغ یؼٌی تیست ٍپٌج ّضاستَهاى سا
تِ اصای ّش شة پشداخت خَاّیذ وشد وِ دس هجوَع جْت الاهت دس سَئیتْای ساحلی دّىذُ ساحلی تشای
سِ شة هثلغ ّفتادٍ پٌج ّضاستَهاى پشداخت خَاّیذ وشد.

 -2شزکت در رویذاد به عنوان سزمایه گذار:
دس صَستی وِ شوا توایل تِ سشهایِ گزاسی سٍ ی استاست آج ّا ،هحصَالت خاللاًِ ٍ ٍغیشُ سا داسیذ هی
تَاًیذ دس ایي تخش ثثت ًام وشدُ ،سپس هتصذیاى هشتَعِ تاشوا تواس خَاٌّذ گشفت ٍ پس اص تاییذ
ًْایی ،ششایظ الصم جْت حضَس شوا تِ ػٌَاى سشهایِ گزاس سا فشاّن خَاٌّذ ساخت.

لاتل روش است وِ اٍلَیت تا ششوت ّای سشهایِ گزاسی سیسه پزیش ،شتاتذٌّذّا ٍ ٍ ششوتْایی تا سصٍهِ
لَی هیثاشذ ٍ ،افشاد حمیمی وِ توایل تِ سشهایِ گزاسی داسًذ تایذ ششایظ الصم جْت ششوت دس ایي سٍیذاد
سا داشتِ تاشٌذ.
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ایي ًىتِ لاتل روش است وِ حضَس دس ایي سٍیذاد تشای سشهایِ گزاساى ّیچ ّضیٌِ ای دس تش ًخَاّذ داشت،
ٍ ّضیٌِ الاهت ٍ پزیضایی ٢شة (  ٢٨، ٢٧هشداد) ػضیضاى دس ّتل چْاسستاسُ ساحلی ًشگس تِ ػْذُ
سٍیذاد پلِ هیثاشذ.

 - 3شزکت در رویذاد صزفا جهت حضور و مشاهذه (ثبت
نام عمومی) :
دس سٍیذاد پلِ ػالٍُ تش سشهایِ گزاساى ٍ صاحثاى هحصَالت خاللاًِ وِ شاهل افشاد حمیمی ٍ حمَلی هی
تاشذ ،تؼذاد هحذٍدی اص ػاللِ هٌذاى ًیض هی تَاًٌذ دس ایي سٍیذاد ثثت ًام ًوَدُ ٍ ،دس سٍیذاد حضَس تْن
سساًٌذ .ػالٍُ تش وسة تجاسب هفیذ ،تا هحصَالت خاللاًِ دس حَصُ ّای هختلف وسة ٍ واس ٍ استاست
آج ّای ًَپای وشَس آشٌا شًَذ.
ششوت وٌٌذگاى دس ایي سویٌاس گَاّیٌاهِ هؼتثش دسیافت هیٌوایٌذ.
ثثت ًام تشای ػاللِ هٌذاى تِ صَست هؼٌَی تا پشداخت هثلغ حذالل  ١٥٠٠٠٠سیال( پاًضدُ ّضاستَهاى)
اًجام هی پزیشد وِ جوغ هثالغ دس سٍص سٍیذاد تِ هَسسِ خیشیِ آسایشگاُ سالوٌذاى ٍهؼلَلیي سشت اّذا
خَاّذ شذ .
پزیشایی صثحاًِ ٍ ًْاس تِ صَست سایگاى دس سٍص سٍیذاد اًجام هی پزیشد.
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ٍب سایت www.Pellehafz.ir :
ساُ استثاعی info@pellehafz.ir :
شواسُ پشتیثاًی 013 - 33333078 :
شواسُ دتیشخاًِ 013 – 34438813 :
رویذاد پله در شبکه های اجتماعی :
ایٌستاگشام @Pellehevent :
واًال تلگشام @Pellehevent :
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