
درشماسفرمسیر
فروشندگانپنل

کاالدیجی
مسیر فعال کردن پنل



ثبت نام در دیجی کاال

1

وارد کردن ایمیل

رمزانتخاب 

وارد کردن شماره 
همراه

ایمیلاعتبارسنجی 

2

هوارد کردن کد ایمیل شد

اگر رمز تان را فراموش کردید 
کافیست روی

”  رمز عبورم را فراموش کرده ام“
کلیک کنید 

انتخاب نوع فروشنده

3

نام شرکت
نوع
شماره ثبت
شناسه ملی
کد اقتصادی 
صاحبان امضا

آدرس دقیق و کد پستی 
شماره ثابت و موبایل
نام فروشگاه در دیجی کاال

شماره شبا
گروه کاالیی ها
تعداد تنوع ها
تایید قرار داد

ک کلیاینجابرای اطالعات بیشتر )
(کنید

نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
جنسیت

شماره شناسنامه
کد ملی

آدرس دقیق و کد پستی 
شماره ثابت و موبایل
نام فروشگاه در دیجی کاال

شماره شبا
گروه کاالیی ها
تعداد تنوع ها
تایید قرار داد

یک کلاینجابرای اطالعات بیشتر )
(کنید

فروشنده حقیقی

4

اعتبار سنجی موبایل
وارد کردن کد پیامک
شده

فروشنده حقوقی

5

بارگذاری مدارک

شامل مالیات بر ارزش
افزوده هستید یا نه

تصویر پشت و روی 
لپنکارت ملی صاحب 

نکات

بیشترین علت رد شدن مرحله تایید 
آدرساطالعات و مدارک شما وارد نکردن 

بر اساس مدل خواسته شده است پس
ل لطفا حتما همانند مثال زده شده در پن
آدرس و کد پستی را وارد کنید

در صورت شرکت کردن در کالس های 
ما زمانیکه مراحل ثبت نام شآموزشی  تا
ما زده تایید کالس آموزشی ش،تایید نشود

ت نمی شود و به محض تایید مرحله ثب
شود نام کالس آموزشی شما نیز تایید می

تنیاز به شرکت مجدد و پیگیری نیسو 

د چنانچه شما فروشنده حقیقی هستی
روز فرصت دارید اقدامات الزم 7شما تا 

برای احراز هویت خود را انجام دهید در 
ودمی شمسدودغیر این صورت پنل شما 

(کلیک کنیداینجابرای اطالعات بیشتر )

.بخوانیداینجاشما می توانید مقاله کامل توضیحات را در 

مراحل ثبت نام پنل فروشندگان دیجی کاال

.ینیدبباینجارا در توضیحات هر بخش  شما می توانید ویدیو کامل 

6

ثبت نام وبینار
آموزشی پنل 
فروشندگان

کالس 
آموزشی

http://dgka.la/c4d086
http://dgka.la/km7x
https://dgka.la/731c71
https://dgka.la/3tj
https://www.digikala.com/s/xf09kl


تا بهبود عملکردمراحل درج کاال

.ینیدبباینجارا در توضیحات هر بخش  شما می توانید ویدیو کامل 

بررسی کاالیی که قصد 
فروش آن را دارید

کاال قبال روی سایت درج 
شده

یا
نیاز به درج دارد 

درج تنوع

ی انتخاب رنگ،سایز و گارانت
کاالییبر اساس گروه 

ارسالبازه تعهد 
شماتعداد موجودی نزد 

سبدتعداد در 

12

قیمت گذاری

هابررسی هزینه 
کمیسیون، پردازش و ) 

(بسته بندی، مالیات

بررسی قیمت رقبا و 
کاالهای مشابه

بررسی قیمت مرجع

بررسی سفارشات

ساخت محموله برای 
سفارشات

الصاق لیبل

بسته بندی

ارسال به انبار

34

بهبود عملکرد و فروش

تنوعافزایش هوشمندانه 

استفاده از پروموشن ها 
برای افزایش بازدید و 

فروش

بررسی بازخورد مشتریان

5

https://www.digikala.com/s/zyixda


و انتقال درج 
کاال



:نکته 
ه ابتدددا حتمددا اول کدداالیی کدد
قصد فروش آن را داریدد در 
سایت و طبق آموزش هدای 
، انجددام شددده بررسددی کنیددد
تمددامی اطالعددات دره شددده 
را بدا کدداالی خددود مقایسدده و
در صددورت یکسددان بددودن 

را ”شددددما هددددد بفروشددددید“
انتخدداب کنیددد در غیددر ایددن 
صدددورت کددداالی جدیدددد دره 

.کنید

بررسی کاالیی که
قصد فروش آن را 
دارید

"شما هد بفروشید " 

دره کاالی جدید

کاالیی منطبق با 
اطالعات کاالی شما
تقبال ثبت شده اس

کاالیی منطبق با 
اطالعات کاالی شما
ستاقبال ثبت نشده 



.ببینیداینجاشما می توانید ویدیو کامل توضیحات را در 
.یدببیناینجادر توانید لینک کمکی ویرایش عکس را شما می 
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:گام اول
انتخاااب گااروه 

کاالیی
اولدددددین گدددددام دردره کددددداال 
. انتخاب گروه کاالیی اسدت
جسددتجو کاالهددای مشددابه 
ما در سایت می تواند به شد
در انتخدداب دقیقتددر کمددک

.کند

: گام دوم
کاالاطالعات درج 

د  و برنددر این قسمت اصالت کاال، 
ابعددددددددداد و وبن  بسدددددددددته بندی را 

برخی اطالعات. می کنیدمشخص 
ت و مانند شرح، مبدا کاال، نقاط قو

ضددددعت اختیاریسددددت و  شددددما بددددا 
تکمیدددددل ایدددددن قسدددددمت ها بددددده  
مشددتریان  خددود آگدداهی بیشددتری
.نسبت به کاالی خود  می دهید

: گام پنجم
تصاویربارگذاری 

درج : گام سوم
کاالویژگی های 

در ایددددددددن قسددددددددمت 
ه مشخصات مربوط بد
کاال بر اسداس گدروه و
اطالعددددداتی کددددده وارد 
ل کرده اید برای تکمید
شددددن نمدددای  داده 

.می شود

4
عنوان : گام چهارم

پیشنهادی کاال
ا این گام برای برخی گدروه کداالیی هد
فعددال اسددت و بدده بودی بددرای تمددام 
گروه کاالیی ها در دسترس خواهد 

.بود
بددددرای گددددروه هددددایی کدددده عنددددوان 
ام پیشنهادی ندارند شدما بایدد در گد
دوم عنوان کاال را  دره کنید

https://www.digikala.com/s/cirl5z
https://selleracademy.digikala.com/category/panel-training/photo-editing/?utm_source=Webinar-PowerPoint&utm_medium=email&utm_campaign=Educate-Sellers


:نکته اول

ره و برخی کاالها نیاب به بارگذاری مدارک دارند تا شما بتوانید اجازه د
قیمت گذاری بر روی آن ها را داشته باشید

کلیک کنیداینجابرای اطالعات بیشتر 
ی شناسه و کد رهگیربرخی کاالهای لوازم خانگی نیازمند داشتن 

.هستندبرای فروش 
.کلیک کنیداینجابرای اطالعات بیشتر 

:نکته دوم

.در ابتدای کار شاید دره کاال برای شما سخت باشد
و پیشنهاد ما مطالعه  و تماشای دقیق آموزش ها در سایت آکادمی
.همچنین بررسی موارد مشابه بر روی سایت هست

کنیدکلیک اینجابرای اطالعات بیشتر 
با استفاده اب راهنمای محتوایی به هنگام دره کاال، گام های دره را

.  با دقت بیشتری طی کنید
کنیدکلیک اینجااطالعات بیشتر برای 

:نکته چهارم

ایراد در  بررسی،بیشترین علت رد شدن کاالهای شما در مرحله 
.ستعنوان کاال و گروه کاالیی انتخاب شده ابارگذاری شده، عکس 

.نیدپس لطفا حتما نکات مربوط به این موارد را با دقت بررسی ک
هوش مصنوعی برای تایید عکس محصوالت به کمک شما 
ما می آید و درصورت عدم تایید محصول، دالیل ردشدن کاالی ش
.  ذکر می شود و شما می توانید آن را اصالح کنید

کنیدکلیک اینجااطالعات بیشتر برای 

:نکته سوم

و یا  روی بسته بندی عالمت  یا عنوان برند وجودروی محصولاگر
است نشده تولید( برند)توسط تولید کننده اصلی داشته باشد ولی  

عات برای اطال. حتما از نشان غیر اصل هنگام دره کاال استفاده کنید
.  کلیک کنیداینجابیشتر 

12

34

https://dgka.la/e4d4f7
https://dgka.la/vkz
https://dgka.la/hlx
https://selleracademy.digikala.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%ac-%da%a9%d8%a7%d9%84/
https://selleracademy.digikala.com/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85/
https://selleracademy.digikala.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/?utm_source=Webinar-PowerPoint&utm_medium=email&utm_campaign=Educate-Sellers


وضعیت کاالهای جدید 
پس از درج در پنل



دگ
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ض
و
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پی  نویس

در انتظار تایید

بررسی مجدد

تایید شده

یدویرای  پس از تای

ز بررسی مجدد  پس ا
تایید

حذف شده

تکراری

صت را نزنید در"  انتشار"کاالیی که توسط شما دره شده اما تا زمانی که 
بررسی قرار نمیگیرد

ساعت کاری پس از انتشار بررسی می 48کاال در صت بررسی است و تا 
شود

ه و کاالی دره شده  از نظر استانداردهای محتوایی دیجی کاال تایید نشد
.  استنیازمند ویرای 

کاال بررسی و تایید شده است

از اگر کاال پس از تایید شدن توسط شما ویرای  شود و یا درخواست ویرای 
ا را داردسمت شما ارسال شده باشد نیازمند بررسی مجدد از سمت کارشناسان م

ناسان تغییرات ایجاد شده و یا خواسته شده از سمت شما مورد تایید کارش
نبوده  است 

کاال در لیست ممنوعه می باشد

کاال نیازمند ثبت قیمت مصوب و مرجع می باشد

کاالی شما قبال در سایت دره شده است

اگر تمام مراحل دره و  اطالعات کامل است و می
زنیدرا ب" انتشار " خواهید کاال توسط ما بررسی شود  

لطفا منتظر بمانید تا کاال بررسی شود

وی برای اطالع از دالیل رد کاال و انجام اصالحات الزم ر
.کلیک کنید( تصویر مداد)ویرای  محصول

کنیدکلیک "  افزودن تنوع "  لطفا بر روی
(تمامی توضیحات در ادامه این فایل وجود دارد)

لطفا منتظر بمانید تا کاال بررسی شود

اید برای اطالع از دالیل رد کاال و انجام اصالحات الزم ب
.کلیک کنید( تصویر مداد)روی ویرای  محصول

ی متاسفانه امکان فروش این کاال وجود ندارد برا
.کلیک کنیداینجااطالعات بیشتر 

کلیک کنیداینجالطفا 

پیشنهاد شده قیمت بگذاریدDKPبر روی 

.دببینیاینجاشما می توانید ویدیو کامل توضیحات را در 

https://seller.digikala.com/product/
https://dgka.la/io1
https://dgka.la/ee6
https://dgka.la/eb7b06


افزودن تنوع و 
قیمت گذاری

افزودن تنوع بر روی کاالی درج شده ی جدید شما که )
شما هم "تایید شده است و یا کاالیی که از گزینه 

( استفاده کرده اید" بفرشید 
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رنگ، سایز،  
نه رنگ و نه سایز

بددا توجدده بدده  گددروه  کدداال مشددخص
ر که تنوع ممکن است بدمی شود 

اساس رنگ یا سایز یدا هیچکددام
ته بده شما باید در ابتدا بسد. باشد

ا گددروه کدداالیی کدداالی خددود سددایز یدد
.رنگ کاال را انتخاب کنید

گارانتی

گارانتی هددددددای ثبددددددت شددددددده در 
دیجی کدددداال، مناسددددب بددددا گددددروه 
ده کاالیی شما اختصاص داده ش
و  شددددددما می توانیددددددد گددددددارانتی 
محصدددولتان را از لیسدددت انتخددداب

. کنید

حداکثر سفارش در 
(   عدد)سبد 

غیر فعال/ فعال 
هدر زمدان کداالیمی توانید شما 

خدددود را غیدددر فعدددال کنیدددد امدددا 
پدددددی  از غیدددددر سدددددفارش های 

و ربروهدددایی کددده کدددردن  فعدددال
رامی شددوند منجددر بدده سددفارش 

.کنیدباید ارسال 

4

(روز)بازه زمانی ارسال 

دارایشماکاالییبیرگروهاساسبرزماناین
عددینمی توانیدشماومی باشدحداکثر
.کنیدانتخابشدهتعیینعددازبیشتر
ثبتزماناببایدشماکهزمانیارسالبازه

.کنیدارسالانباربهراکاالسفارش
نایسفارشاتارسالدرتاخیرمحاسبهمعیار)
(می باشدزمان

.بخوانیداینجاشما می توانید مقاله کامل توضیحات را در 
.بخوانیداینجاشما می توانید مقاله درخواست برند، سایز، رنگ و یا  گارانتی را از 

کدددده می کنیددددد تعیددددین شددددما 
مشدددتری در هدددر سدددبد خریدددد 
خددود چنددد عدددد از ایددن تنددوع را 

.سفارش دهدمی تواند 

6

(عدد)موجودی نزد شما 

نزد شما تعداد کاالی موجود 
برای فروش در دیجی کاال

7
(ریال)قیمت فروش 

ما قیمت نهایی است که مشدتری بدرای خریدد کداالی شد
قیمددت کدداال روی سددایت بدده تومددان . پرداخددت می کنددد

نمددای  داده می شددود ولددی در پنددل بایددد بدده   وارد
همچنین هنگدام قیمت گدذاری حتمدا بده تعدداد . شود

.صفرها دقت کنید
خود را در نظر گرفته، قیمدت رقبدایهزینه های تمامی 
خدددود را بررسدددی و سدددبس اقددددام بددده آفالیدددن آنالیدددن و 

.قیمت گذاری نمایید

http://dgka.la/b0ab
https://dgka.la/tsw


چرخه و عوامل موثر 
در قیمت گذاری در 

کاالدیجی 

ژ

هزینه های جانبی

مالیات

و پردازش، قیمت مرجع
بندیبسته 

کمیسیون

تدرل قیمتی است که به منظور نظارت و کن
روی قیمت هددا توسددط دیجی کدداال تعریددت 

.شده است
.(یدکلیک کناینجابرای اطالعات بیشتر ) 

%20تدا %0.5بر اساس گروه کاالیی بدین 
بدددر روی قیمدددت کمیسدددیون )اسدددتمتغیدددر 

.شددودفددروش رفتدده کدداال محاسددبه مددی 
ل پنددگزارشدداتبیشددتر در قسددمت اطالعددات 
(موجود است

مثددل هزیندده هددای الزم بددرای بسددته 
...بندی، هزینه ارسال کاال به انبار و

در نظر گرفتن حاشدیه سدود مطلدوب
برای کل سرمایه درگیر در تجارت

مالیات تنها بر روی خدمات 
:ی کاال گرفته می شود  یعندیجی 

و بسددددته ، هزیندددده پددددردازش)9%
(بندی و  کمیسیون

بددر اسدداس گددروه کدداالیی، سددایز و قیمددت کدداال
تعیین می شود

(ل پنگزارشاتاطالعات بیشتر در قسمت ) 

حاشیه سود کاال

توافقفروش کاالها با بهترین 
و نمایندگان اصلی برندشرکت ها

توزیع کنندگان اصلیو عمده فروشان
واردات برروی برخی کاالهای ممکن

روشپیشنهاد ما به شما برای موفقیت در ف

تر استراتژی سود کم
و فروش بیشتر 

برندینگ و 
جلب اعتماد 

مشتری 

بهترین قیمت در 
مقایسه با رقبای 

و آنالین آفالین

+ + +

https://dgka.la/bvq
https://dgka.la/p0q
https://dgka.la/p0q


انواع قیمت مرجع

شدهقیمت درج 
بر روی کاال

قیمت مصوب 
شرکتی

قیمت بر اساس 
تاریخچه

« قیمت مصرف کننده»شامل«دره شده روی کاال»قیمت
باید قیمت دره شده در پنل. می شود«قیمت تولیدکننده»و

ا نمی حداکثر قیمتی باشد که بر روی کاال دره شده است و شم
توانید قیمتی باالتر از قیمت مرجع دره کنید

ثبت شده باشد یا ۱۲۴کاالهایی که یا در سامانه 
دباشفروشنده، تولیدکننده یا واردکننده آن کاال 

ی کاالهایی که بر اساس تاریخچه فروش آن ها قیمت مرجع تعیین م
تانه های شود و شما می توانید قیمتی باالتر و یا پایین تر براساس آس

مشخص تعریت شده دره کنید

کاالهایی که قیمت بر روی 
د بسته بندی دره شده مانن
دستمال، چای، روغن

مانند لوازم برقی خانگی
ه شما می توانید با مراجعه ب

مربوطه اطالعات سایت
.بیشتری بیابید

کاالهایی که شامل دو گروه 
قبلی نمی باشند

.یددرخواست قیمت مرجع خود را ثبت کناینجااز شما می توانید 

.بخوانیداینجارا در توضیحات قیمت مرجع شما می توانید مقاله کامل 

https://dgka.la/7278d7
https://dgka.la/n08
https://dgka.la/axl


.یدببیناینجاشما می توانید ویدیو کامل توضیحات را در 

(1)نحوه اطالع از هزینه پردازش و بسته بندی و قیمت مرجع در پنل 

https://dgka.la/0ka


(2)نحوه اطالع از هزینه پردازش و بسته بندی و قیمت مرجع در پنل 



افزایش هوشمندانه کاال، 
بازدید و فروش



روز از فعال شدن کاالها گذشت و 16اگه 
هنوز سفارش نگرفتم چیکار کنم؟؟

روز میانگین زمانیست که فروشنده های دیجی کاال از فعال کردن16
اولین کاالشون تا سفارششون میگذره

پیشنهاد میکنید با دقت مفاهید و راهکارهای اسالیدهای بعدی رو 
بخونید



گاهی دادن نسبت به کاال آ

جلب توجه مشتری

ثبت سفارش

مشتری وفادار

Marketing Funnelداشتن مشتری وفادار با استفاده از قیف بازاریابی یا 

درج در این مرحله شما با . خود هستندبه دنبال نیازهای در این مرحله، خریداران 
جذاب و محتوای کامل به عکس های کامل ، درج اطالعات کاالهای هوشمندانه،  

گاهی بدهید .بهترین نحو به مشتری خود آ

مورد تایید کاال و همچنین تخفیف گارانتی در این مرحله ما با قیمت گذاری درست، 
.های جذاب مشتری را به کاالی خود جذب میکنید 

پس از جذب مشتری و برنده شدن بین رقبا کاالی شما خریداری می شود ولی اینجا پایان کار شما 
.نیست

برای داشتن مشتری وفادار شما باید اطمینان داشته باشید که تمامی مراحل باال را به درستی 
.سپری کرده اید 

را کلیک کنیداینجابازخورد مشتریان را بر روی تمامی تنوع های خود بررسی کنید از کجا؟؟  
و خدمات پس از فروش باشدتمامی اطالعات مندرج شده بر روی کاال با کاالی ارسالی مطابق 

(... مانند گارانتی، اصل بودن کاال، درست بودن اطالعات و . )مورد انتظار مشتری تامین شود

با ارایه تمامی مواردی که باال مطرح شد اینجا جاییست که مشتری کاالی  شما را به سایر مشتریان 
معرفی میکند

تبلیغ

https://dgka.la/r13


افزایش هوشمندانه 
کاال ینآنالپر فروش بازار آفالین و کاالهای 

بازارمحصوالت فصلی و ترند 
نیازها و کمبود های بازار 

کاالهای مصرفی جامعه

موفقیت در فروش

01.

محتوای کامل و 
مناسب

بررسی کاالهای مشابه
دره عکس و محتوای باکیفیت
بررسی تمامی نکات مرتبط با 

گروه کاالیی 

02.

بررسی بای باکس و قیمت .03صحیحقیمت گذاری 
رقبا 04.

استفاده از پروموشن ها و 
ابزارهای مارکتینگ 06.

بررسی بازخورد مشتری و 
مرجوعیمیزان 

نرخ تبدیل بازدید ها به 
خرید

05.

بررسی  قیمت کاالهای مشابه و 
پر فروش سایت

در نظر گرفتن تمامی موارد موثر

 باکسبایقوانین 
قیمت•
کاالزمانی ارسال بازه •
امتیاز مشتریان به تنوع کاالیی•
(فروشنده در همان روزتوسط ارسال )



چهارمین گردهمایی سالیانه
کسب و کارهای فعال در دیجی کاال

دیجیتال و برقیکاالی 

تبلتو تاپلپ •
(طرح ایرپاد)هدفون  •

لوازم خانگی برقی•
( و ات-سایدبایساید بخچال-مایکرویو-ظرفشوییماشین )

لوازم شخصی برقی•
(، ماشین اصالح زنانه و مردانهسشوار)

مانیتور•
ضبط و پخش خودرو•
پخش کننده های خانگی •
(سام و پارسبرندهای)تلویزیون•

گوشی موبایل•
(شیائومیو سامسونگبجز برندهاهمه ی )

انکاالهای جستجو شده توسط مشتری

، هارد اکسترنال، پاور باندک، فلد  ممدوری، مدودم
، گوشدددی هنددددزفریگوشدددی موبایدددل، ،هددددفون
، لپ ، مانیتور، ساعت هوشمندسامسونگموبایل 
ن، ، ماشدددین اصدددالح، تلویزیدددوفلددد ، تبلدددتو تدددا 
، باتری قلمیماوس

قوانین درج کاال

کاالگارانتی معتبر و مناسب با برند و•
اطمینان از اصل بودن کاال•
ه دره قیمت درست و رقابتی با توجه ب•

قیمت بازار
پنلجواز کسب به نام صاحب •
و برای فروش موبایل و لپ تا  و تبلت)

(برخی برند ها در لوازم جانبی
داشتن شناسه و کد رهگیری برای •

برای اطالعاتبرخی لوازم خانگی برقی 
.کلیک کنیداینجابیشتر 

https://dgka.la/otw


چهارمین گردهمایی سالیانه
کسب و کارهای فعال در دیجی کاال

، تخت خواب، میز مبلماندکوراسیون منزل، •
تلویزیون و میز عسلی دکوراسیون اداری

قابلمه تک و سرویس قابلمه-پخت و پز•
خودرو و موتورسیکلتیدکیلوازم •

(انواع خودرو های سواری داخلی و خارجی)

...(،بدنسابی،رزمیهوابی و )لوازم ورزشی •

کمپینگو کوهنوردیلوازم •
الپتیکال، دوچرخه ثابت و تردمیل•
کتب کمک آموزشی مدارس و کنکور•
کتب آموزش زبان خارجی•

انکاالهای جستجو شده توسط مشتری

، تفنددگمددا ماسددک تنفسددی ، المددپ، یخچددال، لوسددتر، 
اری، ، کوله پشتی، اجدا  گداز سدفری، بخدچتزاسباب بابی، 

، وپترکوادکددوچرخه، کتاب،  صندلی، الستیک اتومبیدل، 
گددل، خودکددار، اسددتندسددرویس خددواب ،  سدداعت دیددواری، 

گلدان، حوله ، قمقمه

قوانین درج کاال

اطمینان از اصل بودن کاال•
(یبرای کاالهای برق)گارانتی مناسب با برند و کاال •
دره قیمت درست و رقابتی با توجه به قیمت بازار•
شناخته شده ایرانی با قیمت برندهایافزودن •

مناسب
و مجوز ( کتاب)داشتن مجوز فروش نشر و پخ  •

فرهنگ و ارشاد برای نرم افزار و بابی

خانه و سبک زندگی



چهارمین گردهمایی سالیانه
کسب و کارهای فعال در دیجی کاال

، پالتو و بارانی مردانه و زنانه کاپشن•
زنانه پلیورژاکت و •
لباس بارداری•
کوله پشتی مردانه و زنانه•
شال گردن، کاله زمستانی و دستکش•
مردانه و زنانهبوتونیمبوت•
لباس و کفش نوزاد و بچه گانه•
گردیکفش کوهنوردی و طبیعت •
روزمره مردانهکفش •
کفش روزمره زنانه•
کفش رسمی مردانه•
و نوزادپسرانهدخترانه و بوتکفش و •
، نوزادپسرانهدخترانه، -کاپشنپالتو، بارانی •
، نوزادپسرانهدخترانه، -بچگانه پلیورژاکت و •

انکاالهای جستجو شده توسط مشتری

، بیدددورآالت، سدددت هدیددده، کوهندددوردیسددداعت، کفددد  
ه، مرداندده، طددال، کفدد  مردانددکاپشددن، مددانتودسددتک ، 

کف  ورزشی، لباس بیر، شدال گدردن، کیدت اداری چدرم، 
، عینددکدسددتبند، رودوشددیکیددت پددول مرداندده، کیددت 

تیآفتابی، روسری، کاله دخترانه، گن مردانه، شلوار راح

قوانین درج کاال

دره قیمت های رقابتی •
اطمینان از اصل بودن کاال•
قیمت گذاری مناسب و منطقی•
در عکس آلبومسایزبندیدره جدول •
دره کردن کاال متناسب با فصل و نیاز•
پنلبه کاالعدم مغایرت کاالیی هنگام انتقال •

مد و پوشاک



چهارمین گردهمایی سالیانه
کسب و کارهای فعال در دیجی کاال

محصوالت آرایشی صورت •
(آرایشی و بهداشتی)با کیفیت ایرانی برندهای•
دستمال کاغذی•
پوشک•
شوینده ها تولید ایران•
خشکبار•
شور و ترشیجات•
انواع کنسرو•
بارو خوار•

انکاالهای جستجو شده توسط مشتری

ل، شددامبو، دسددتک  التکددس ، ضددد عفددونی، الکدد
ک آجیل، عطر، دستک  یک بار مصرف، پوشدک، ال

، تدن مداهی، سدینرهناخن، روغن، دستمال کاغدذی، 
، لدنادک، ماکارونی، ماساژورتب سنج، ساقه طالیی، 

ریمل، ژیلتزعفران، 

و پر مصرف، خوردنی و بهداشتی ولوازم آرایشی 
آشامیدنی

قوانین درج کاال

لوازم بهداشتی مصرفی شخصی
گارانتی مناسب با برند و کاال •
اطمینان از اصل بودن کاال•
یا انقضامدت ۲/۳حداقل )کاال انقضاتاریخ •

(ماه۶حداقل 
ی کاالهای بهداشت)داشتن نشان سیب سالمت •

(مصرفی ایرانی
کاالهای )کد داشتن لیبل بهداشت، مطابقت •

(بهداشتی مصرفی وارداتی

خوراکی خشک و نوشیدنی 
(ماه۶یا حداقل انقضامدت ۲/۳حداقل )کاال انقضاتاریخ •
پنلجواز فروش لوازم خوراکی به نام صاحب •
بهداشتداشتن لیبل •

(کاالهای بهداشتی مصرفی وارداتی)
داشتن نشان سیب سالمت•

(کاالهای بهداشتی مصرفی ایرانی)



افزای  بازدید و فروش با استفاده اب بازاریابی و پروموشن ها

شگفت انگیز

تبلیغات کلیکی

تخفیف هوشمند

.یدببیناینجاشما می توانید ویدیو کامل توضیحات را در 
اینجابرای شرکت در وبینار پروموشن ها شما می توانید 

.کلیک کنید

کاالهای انتخابیبر روی اعمال تخفیف 

افزایش بازدید و فروش

امکان حذف یا ویرایش کاال در هر زمان

صر توانایی اعمال تخفیت باال و قیمت منح•
به فرد

(بر اساس گروه کاالیی ) موجودی باال •
تاریخچه فروش باال•
رضایت مشتری باال•

ا کاالهایی که  بای باکس را دارید و می دانید ب
ا اندکی هزینه می توانید بازدید و فروش خود ر

افزای  دهید
(کلیک کنیداینجابرای اطالعات بیشتر )

رعایت کردن قوانین حداقل تخفیت•
(عدد 5حداقل ) قبول تعداد قابل •
در صورت مجاب بودن پس از اعمال تخفیت هوشمند در بنرهای )

.(موجود اضافه می شود

ه را مربوطمقالهلطفا حتما قبل از ارِایه پیشنهاد کاال حتما 
بخوانید

https://dgka.la/yi8
https://www.digikala.com/s/mtm6yj
https://dgka.la/1cj
https://dgka.la/pkh


داری که مشتریان بیشتر تمایل دارند در تخفیت خریکاالهایی •
پوشاک مثل مد و) کنند و تنوع کاالیی در این گروه بسیار باالست 

)
ها کاالهایی که مصرفی نیستند و مشتریان اجباری در خرید آن•

(کاالهای دکوراتیو) ندارند  
کاالهای خریدنی که باید همیشه در بازدید باشند•
کاالهایی که فصلی هستند و زمان فروش آن ها در حال اتمام •

(مثل بخاری، کولر، پوشاک فصلی. ) است
کاالهایی که باید همیشه بهترین قیمت را داشته باشند•
که نیاب به افزای  بازدید دارندکاالهایی •

بت کاالیی که می توانید تخفیت بسیار شگفت انگیز به نس•
قیمت آفالین و آنالین  پیشنهاد دهید

کاالهایی که مشتریان بیادی دارد و در صورت تایید پیشنهاد•
24فروش و بازدید یه هفته تو ) فرو ش باالیی خواهد داشت •

(  ساعت
ل موجودی مورد قبو) موجودی فیزیکی کاال نزد شما باال است •

(کامال به نوع کاال و قیمت آن بستگی دارد
ثابت کاالیی که دارای سابقه فروش باال، بازخورد مناسب و قیمت•

در روزهای گذشته بوده است

چه کاالیی را برای شگفت پیشنهاد بدیمروی چه کاالهایی تخفیف بدیم



شگفت انگیز

شگفت انگیز 
سوپر مارکتی

بنر های 
پروموشن

بنر های 
پروموشن

تبلیغات کلیکی
تبلیغات کلیکی

نحوه نمایش انواع تخفیفات



بررسی سفارشات، 
ساخت محموله بسته بندی 

و ارسال، انبارها



.یدببیناینجاشما می توانید ویدیو کامل توضیحات را در 

بررسی 
سفارش

ز و بررسی سفارشات گذشته و امرو
فردا به بعد

انتخاب کاالهایی که می خواهید 
ارسال کنید

شما می توانید روزهای تعطیل و کاری را برای
.خود در پنل تنظید کنید

کلیک کنیداینجا، برای اطالعات بیشتر 

ساخت 
محموله

محمولهایجاد 
انتخاب روش تحویل و محل تحویل

انتخاب تاریخ و زمان دریافت محموله
و تاریخ IMEIوارد کردن شماره سریال، کد

انقضا هنگام ساخت محموله برای برخی 
اینجاکاالها اجباریست مقاله مربوطه را 

بخوانید

بسته بندی و پرینت  لیبل
ارسال

پرینت لیبل های سریال 
محولهپرینت لیبل 

اال امکان الصا  لیبل در انبارهای دیجی ک
هزار تومان و یا دفاتر 2با هزینه هر عدد 

.خدمات شهری  امکان پذیر است
دکلیک کنیاینجابرای اطالعات بیشتر 

بسته بندی
لهالصاق لیبل روی کاالها و محمو

ارسال محموله

شما می بایست استانداردهای بسته 
بندی را رعایت کنید تا کاالی شما در انبار 
اینجادریافت شود برای اطالعات بیشتر 

کلیک کنید
امکان حذف محموله ارسال نشده توسط 
اینجاشما وجود دارد، برای اطالعات بیشتر 

کلیک کنید
برخی کاالهای لوازم خانگی نیازمند داشتن
.شناسه و کد رهگیری برای فروش هستند

.کلیک کنیداینجابرای اطالعات بیشتر 

https://www.digikala.com/s/ocayxy
https://dgka.la/ihp
https://dgka.la/346dac
https://www.digikala.com/s/yhfdkq
https://dgka.la/g4s
https://dgka.la/cb2
https://selleracademy.digikala.com/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f/?utm_source=Webinar-PowerPoint&utm_medium=email&utm_campaign=Educate-Sellers
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برای فعال شدن امکان انبارش
45الی 15اگر فروشنده ای طی 

عدد از  10بیشتر از روز گذشته، 
واند کاال فروخته باشد، می تیک 
تعداد به فروش از درصد 80تا 

.انبارش کندرسیده آن کاال را 

فروش کاال در پروموشن ها و 
ن تخفیت شگفت انگیز، در ای
.محاسبه منظور نمی شود

اگر کاال واجد شرایط انبارش 
ال باشد، مقدار قابل انبارش کا
به هنگام ساخت محموله برای
. انبارش قابل مشاهده است
برای اطالع از سقت مجاز ارسال 
به پنل خود قسمت ایجاد 
.دمحموله برای انبار مراجعه کنی

در نظر داشته باشید برای 
روز در 30کاالهایی که بی  از 

ه انبار دیجی کاال باشند هزین
انبارداری حساب می شود

محموله برای انبارش



دهکاالهای تیز یا برن

ک استفاده از  پالستی
حباب دار

زپوش  کامل  لبه تی

یکاالهای شکستن

ک استفاده از  پالستی
حباب دار

ایجاد محموله جدا برای
این کاال ها

کاالهای پنبه ای و 
پوش دار

کیسه های استفاده از 
مهر و موم شده 

شیرینکیا شفاف 

پوشاک و پارچه

استفاده از کیسه های مهر و موم 
شیرینکیا شده شفاف 

هایی مانند چرم که امکان پارچه )
را آسیب دیدگی با کیسه یا شیرینک
.دارند، از جعبه استفاده کنید
کف  ها را به گونه ای بسته بندی 
ا کنید که کاماًل داخل جعبه کف  ی

(دار باشندکیسه بیپ 

.ببینیداینجاشما می توانید ویدیو کامل توضیحات را در 

بسته بندی کاالها

https://dgka.la/dd0431


های دریافت هد محموله های و باجه انبار سیار 
فروشندگان را تحویل گرفته و در یک بازه ی 

.دمی دهنزمانی مشخص به انبار اصلی تحویل 

م هزینه های استفاده از انبار سیار در پنل هنگا
شده انتخاب انبار سیار به عنوان مقصد محاسبه
.و به شما نمای  داده خواهد شد

سیار در حال حاضر فقط در تهران و در نقاطانبار 
محدودی فعال است، اما به مرور زمان نقاط 
.بیشتری در سطح شهر را پوش  خواهد داد

.ک کنیدکلیاینجالطفا حتما برای  اطالعات بیشتر 

در راستای بهبود عملکرد و سهولت ارسال 
سفارشات برای فروشندگان ساکن در 
و شهرستانها انبارهایی تدارک دیده شده است
در بلند مدت اکثر شهرستان ها را پوش  

.خواهید داد

اینجابرای اطالع از آدرس و قوانین این انبار ها 
.کلیک کنید

در راستای بهبود عملکرد و سهولت ارسال 
سفارشات برای فروشندگان ساکن تهران در 
مناطق مختلت تهران انبارهایی را تدارک دیده

.اید
اینجابرای اطالع از آدرس و قوانین این انبار ها 

.کلیک کنید

انبارهای تهرانانبارهای شهرستانانبارهای سیار

https://dgka.la/d0s
https://dgka.la/8d3f95
https://dgka.la/057


صورت حساب



بازه های پرداخت و صورت حساب

20-15

10-10

10-5

5-5

اول تا پانزدهد ماه فروش حساب می شود و بیست روب بعد 
به همین صورت بازه های بعدی حساب می پرداخت می شود و 

شود

اول تا دهد ماه فروش حساب می شود و ده روب بعد پرداخت می 
شود و به همین صورت بازه های بعدی حساب می شود

اول تا پنجد ماه فروش حساب می شود و ده روب بعد پرداخت می 
شود و به همین صورت بازه های بعدی حساب می شود

روز خواهد 20از ابتدا شروع فعالیت بازه پرداختی شما 
بود

بر اساس هر گروه کاالیی شما باید به مقدار فروش 
گی مشخصی برسید و همچنین امیاز عملکرد فروشند

ود را باشد تا بتوانید بازه پرداختی خ3شما عددی باالتر از 
.کوتاهتر کنید

نکته
ازه اول بدرصورت حساب شما بر اساس خروه از انبار کاالها محاسبه می شود و ممکن است تاریخی که شما کاال را به انبار ارسال کرده اید به طور مثال

.بوده است در صورت حساب اول مبلغ فروش آن کاال محاسبه نشوددوم صورت حساب صورت حساب باشد اما چون خروه از انبار در بازه 
ودچنانچه کاالیی در بازه های استاندارد مرجوع شود و در صورت حساب مبلغ فروش برای شما حساب شده باشد در صورت حساب بعدی کسر می ش

.بخوانیداینجاشما می توانید مقاله کامل توضیحات را در 

اول تا پنجد ماه فروش حساب می شود و پنج روب بعد پرداخت 
می شود و به همین صورت بازه های بعدی حساب می شود

https://dgka.la/2tv


.کلیک کنیداینجابرای مشاهده صورت حساب خود در پنل 

برای مشاهده جزییات بر روی 
این شکل در پنل خود کلیک 

کنید فروش

فروش کاالها

مرجوعی ها ) بازگشت از فروش 
)

کمیسیون هزینه ها

هزینه پردازش و 
بسته بندی

هزینه انبارداری برای کاالهایی که 
روز در انبار مانده است30بی  از 

جریمه ها

صورت حساب در پنل

https://dgka.la/87s


امتیاز عملکرد



.بخوانیداینجاشما می توانید مقاله کامل توضیحات را در 

2%

عوامل موثر 
در محاسبه 
امتیاز 
فروشنده

ارسال به موقع 
کاال

عدم لغو 
سفارش

عدم بازگشت کاال

ارسال به موقع 
کاال

بر اساس بازه ارسال 
انتخاب شده  
محاسبه می شود

تاخیر در ارسال 
بی  اب روز 
مشخص شده 
منجر به کنسل 
شدن سفارش و 
جریمه می شود

اطالعات بیشتر 
کلیک کنیداینجا

لغو سفارش

لغو از سمت 
فروشنده

تاخیر بی  از حد که 
منجر به کنسل 
شدن سفارش می 
شود

اطالعات بیشتر 
کلیک کنیداینجا

بازگشت کاال

مرجوع شدن به 
دلیل مغایرت 

مرجوع شدن به 
دلیل ایرادات فنی و  
یا ظاهری

سایر دالیل

اطالعات بیشتر 
کلیک کنیداینجا

امتیاز عملکرد و عوامل موثر

هفته گذشته است که اب یک هفته قبل از چهار دوره زمانی محاسبه 
.هفته کنونی محاسبه می شود

30%

40%

30%

https://selleracademy.digikala.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/
https://dgka.la/df7
https://dgka.la/14m
https://dgka.la/cul


کوتاه کردن بازه های پرداختی در صورت رسیدن به فروش مورد 
نظر

"ارسال توسط فروشنده " شدن قابلیت هایی مانند فعال 

جذب مشتری بیشتر با عملکرد بهتر

مسدود نشدن پنل

محدودیت های حجد سفارش روزانه

ارسال به موقع کاال

به روب رسانی موجودی

بررسی روزانه پنل و 
سفارشات 

انتخاب بازه تعهد ارسال 
مناسب

عدم لغو سفارش

قیمت گذاری درست

داشتن موجودی از کاال و 
به روب بودن آن

عدم بازگشت کاال

دره محتوای با کیفیت با 
اطالعات دقیق و درست

ا بسته بندی متناسب ب
نوع کاال

تاثیر امتیاز عملکرد و راهکارهای بهبود آن

بهبود عملکرد

برگزیدهنشان فروشنده افزای  امکان دریافت 

https://selleracademy.digikala.com/%d9%87%d8%af%d9%81%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7/?utm_source=instagram&utm_medium=story&utm_campaign=monitoring
https://selleracademy.digikala.com/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d9%86%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af/?utm_source=instagram&utm_medium=story&utm_campaign=monitoring
https://selleracademy.digikala.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4/?utm_source=instagram&utm_medium=story&utm_campaign=monitoring
https://selleracademy.digikala.com/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/?utm_source=instagram&utm_medium=story&utm_campaign=monitoring


فروشی گران 
کاالهایی که قیمت 
مصرف کننده دارند

رکاال با گارانتی مغای

جریمه لغو سفارش
کاالی قاچاق، فروش 

ممنوعه، غیر 
بهداشتی مضر

فروش کاالی غیر 
اصل

جرایم

فروش کاال با قیمت 
باالتر از قیمت بازار

مغایرت در ورود 
از قبیل مغایرت )کاال 

نداشتن لیبل یا 
برچسب صحیح، رنگ، 
بسته بندی، محتوا و 

مشخصات فنی و 
فروش کاالی (غیره

قاچاقغیرقانونی و 



جراید در پنل



گزارش جامع

برای  دسترسی گزارش جامع قابلیتی 
سریع تر و آسان تر به داده های پنل کاربری 
شماست و می تواند در تصمید گیری و 
.برنامه ریزی برای کسب و کار کمک  کند

در گزارش جامع می توانید چه مواردی را 
: ببینید

خالصه عملکرد

گزارش فروش
کاالهای پرمخاطب غیر فعال

اطالعات وضعیت فروش ناخالص، 
وضعیت بازدید از کاالهای شما و 
وضعیت تنوع کاالیی تان در آن بازه 
.زمانی را  می توانید مشاهده کنید

در این بخ  می توانید بر اساس گروه 
و کاالکاالیی، بازه زمانی فروش و حتی کد 
یا کد تنوع کاالی خود را فیلتر کرده و 

محدوده مبلغ همچنین بر اساس. ببینید
فروش، تعداد فروش و میانگین قیمت 
.  دکاال نیز می توانید اطالعات را فیلتر و کنی
همچنین می توانید کاالهای خودتان را بر 

تعداد »، «مبلغ فروش خالص»اساس، 
نرخ تبدیل »و « بازدید»، «فروش خالص
به صورت صعودی یا « بازدید به فروش

نزولی مرتب کنید و کاالهایی که بیشتر 
.مورد استقبال خریداران بودند را پیدا کنید

کاالهای پرمخاطب اما غیر می توانید 
فعال خودتان و همچنین به صورت 
کلی کاالهای پرمخاطب اما غیرفعال 
.  سایت دیجی کاال را مشاهده کنید
این کاالها بر اساس بازدید خریداران 
و درخواست آن ها برای اطالع از 

موجود شدن کاال به صورت روزانه در 
.این قسمت بروبرسانی می شود

.بخوانیداینجاشما می توانید مقاله کامل توضیحات را در 

https://www.digikala.com/s/qwtmqn


راه های ارتباطی با ما



آکادمیسایت سلر 

دیجی کاال در  آپاراتکانال 

آموزشمراکز 
پنل و قوانین

پشتیبانی فروشندگان
عملکرد
بابرگانی
بازاریابی
نظارت وپای 
مالی

واحدهای مرکز 
فروشندگان

کانال های 
رسانیاطالع 

ماتماس با فرم های 

:تماسشماره 
۰۲۱6۱93۰6۰۰

ارتباط با ما

ایمیل

اس ام اس

پیام های پنل

الدیجی کااینستاگرام 

https://dgka.la/6se
https://dgka.la/fa0ed1
https://dgka.la/z65
https://dgka.la/whd


پشتیبانی فروشندگان
موارد مربوط به
سفارشات
محموله ها
هامرجوعی 

فرم تماس با ما

امور مالی

تمامی موارد مربوط به 
صورتحساب و 
مالیفرآیندهای 

LQA  / درج محتوا

تمامی موارد مربوط به
دره کاال و محتوا و 
درخواست تغییرات

عملکرد فروشندگان

بهتمامی موارد مربوط 
عملکرد، جراید مربوطه، 
مشکالت انبار

مانیتورینگ/ ارزیابی و پایش 

تمامی موارد مرتبط با 
فروشی، کاالی غیر اصل، گران 

گزارش گارانتی های متفرقه 

پروموشن و بازاریابی

تمامی موارد مربوط به 
پروموشن ها انواع 

.دکلیک کنیاینجابرای ثبت هر کدام از این درخواست ها  

https://dgka.la/xjk


کلیک اینجابرای ثبت هر کدام از این فرم درخواست ها  
.کنید

https://dgka.la/rjt

