اگر شما هم از مشتریان دیجی فالوور هستید و میخواد از
سایت خرید فالوور و یا الیک و ویو … داشته باشید .لطفا
راهنمایی خرید از سایت رو مطالعه نمایید یه خبر خوب هم اینه
که داخل این اموزش یه کد تخفیف گذاشتیم اگه کامل بخونید
میتونید از این کد تخفیف هم استفاده کنید.
1-منوی کناری رو لمس کنید تا بتونید منو رو ببنید

2بعد از اینکه منوی کناری رو زدید یه منو براتون وا میشه کهمیتونید عالمت مثلث رو لمس کنید و یکی از محصوالت ما رو
انتخاب کنید

3-ما در اینجا فالوور ارزان را انتخاب میکنیم

4-اگر مقداری به پایین بروید میتوانید سایر پنل ها رو هم ببنید

5حاال مرحله انتخاب پنل رسیده شما دراینجا پنل خودتون روانتخاب بکنید ما در اینجا پنل  5هزار تایی رو انتخاب میکنیم که
درصد بیشتر هم زده میشه براش راستی اگر فیلم آموزشی رو
نگاه کنید یه کد تخفیف هم داخل فیلم گذاشتیم و یه کد تخفیف
هم در انتهایی این آموزش قرار دادیم تا شما بتونید استفاده
بکنید
ما روی دکمه سفارش محصول کلیک میکنیم

ما توی این قسمت قصد داریم در کنار سفارشمون یه مقدار الیک
هم واسه پیجمون بگیریم دو تا 555تایی توی این قسمت اگر ما
قصد داشتیم تعداد بیشتری رو به صبد خرید اضافه کنیم کافیه
محصولمون رو انتخاب کنیم و روی ثبت سفارش کلکیک
کنیم مثال مقداری ویو مقداری الیک و … ..در نهایت اگر کد
تخفیف داریم هم میتوینم توی این قسمت که نوشته کد تخفیف
اونجا بزنیم و تحفیف بگیریم من واسه شما دوست عزیز که قصد
خرید از سایت ما رو داری هم یه کد تخفیف میذارم کد تخفیف
ما:

Digi-follower
هستش

7در این قسمت میتونید ایدی یا لینک پیج اینستاگرامتون رو واردکنید دقت کنید پیج اینستاگرام فاصله نداره خط تیره نداره در
قسمت یاداشت هم هر چیزی بخواید در مورد سفارشون اونجا
میتونید بنوسید در نهایت رو دکمه ثبت سفارش کلیک کنید تا
وارد صفحه پرداخت بانکی بشید.

9در نهایت در صفحه بانکی میتونید با پر کردن فرم و زدن دکمهپرداخت سفارش خود رو نهایی بکنید چنانچه به هر دلیلی
مشکلی توی پرداخت داشتید یا سفارشون ناموفق بود با
پشتییبانی سایت تماس بگیرید

اینم شماره پشتیبانی 51090051190 :
سواالت متداول در هنگام خرید
من ثبت سفارش کردم چه قدر طول میکشه تا سفارشم کامل
بشه ؟
زمان انجام سفارش ها بین دو تا  94ساعت هستش که واسه
سفارشات تعداد باالتر از  05کا بیشتر هم میشه

آبیا من 5هزار تا فالوور خرید  5کا میزنید ؟
ما معموال سفارشات رو بیشتر میزنیم تا مشتری رضایت داشته
باشه از سایتمون تا تضمین بدیم ریزشش خیلی کمه

چه مقدار ریزش خواهم داشت؟
بستگی به پیجتون داره اگر پیجتونو همشو ما زدیم مطمن باشید
ریزشش خیلی کم خواهد بود و تضمین ریزش داریم تا چند روز
بعد از ثبت سفارش

بعد از ثبت سفارش نیازی به عمومی کردن پیج هست ؟
بله بعد از این که سفارشتون رو پرداخت کردید باید سریعا
پیجتون رو عمومی بکنید تا ما بتونیم سفارش رو تکمیل بکنیم

من ثبت سفارش زدم ولی نیومده چرا ؟
چند تا دلیل داره یکی مثال ادرس رو اشتباه بزنید
یا پیجتون خصوصیه
یا سفارشون تراکنشش موفق نبوده یا خطایی بانکی داشتید که
در این صورت به پشتیبانی سایت مراجعه کنید تا سریعا به
مشکلتون رسیدگی بشه

من سفارش تعداد باال دارم چی کار کنم ؟
هم میتونید برید پشتیبانی و از اونجا اقدام به خرید کنید و هم
میتونید ازسایت بخرید مثال اگه قصد خرید  055کا فالوور ارزان رو
دارید از سایت میتونید پیکیج  05کا رو چند بار به سبد خرید
اضافه بکنید و یا بعد از ثبت سفارس میتونید در صفحه پرداخت
جلوی سفارش هر چه مقداری مخواهید عددد بذارید در حالت
پیش فرش یک هستش که میتوید با تغییر اون به  0و .سه 05 .
یا بیشتر حجم سفارشون رو افزایش بدید.
مثل تصویر زیر

مثال طرف دو تا  555تایی میخواد جلوش دو گذاشته و
سفارشش دو برابر شده و پایینی همیتونید به این طریق افزایش
بدید مثال  3بذارید ضرب در  05کا میشه  35کا به این طریق
میشه راحت حجم سفارش رو چند برابر کرد.

