
 

ای را برای مخاطبین خود در سراسر جهان به همراه داشته است. اما امروزه با العادههمتایی برخوردار است، انرژی و آرامش خارقهنر اصیل ایرانی که همواره از جذابیت و ذوق بی

      «نر ایراننیاکان؛ شکوهِ ه» نیاکان با شعار فروشگاه راستا این دررود. یش میپشده و بشر به سمت زندگی ماشینی به انگیز هنر از کالبد زندگی ما خارجپیشرفت فنّاوری، روح شگفت

 به مشتریان عرضه نماید.گنجانده و  و کاربردی امروزیتا با نوآوری، خالقیت و ابتکار، هنر اصیل ایرانی را در قالب وسایل و لوازم زندگی با همکاری شما هنرمندان تالش خواهد کرد 

 :همکاری با مامراحل 

ا ر، اطالعات هر کاال   ثبت کاالفرم طریق آن دارد؛ لذا هنرمندان می بایست از  مشخصاترسال اطالعات و ثبت هر کاال جهت عرضه در فروشگاه نیاز به ا ( ثبت کاال:1

 نحوه تکمیل فرم ثبت کاال ذکر شده است. در ادامه .ارسال نمایندتکمیل و 

 ما معتقدیم هر هنرمند اثری منحصر به خود دارد و به عنوان یک برند در کنار نام کاال باید نام هنرمند درج گردد. نام هنرمند: ـ 

 ـ شماره تماس: درج شماره تلفن همراه هنرمند جهت تماس مستقیم الزامی است. 

 .برای ثبت و عرضه در فروشگاه نیاکان به ما اعالم نمایندنام گذاری کرده و هنرمندان می توانند هر نوع از صنایع دستی را که خود شخصاً خالق آن بوده نام کاال: ـ 

رار در یک یا چند دسته قبراساس کاربرد، جنس و روش تولید،  صنایع دستی دسته بندی شده است. الزم به ذکر است یک کاال می تواند  در فروشگاه نیاکان کاال:دسته بندی ـ 

 (1 پیوست)گیرد.

هنرمندان باید به این نکته مهم توجه نمایند که خریدارن آنالین پس از بررسی و مقایسه قیمت در  .باشد میساس تومان و برا هنرمندان عهده تعیین قیمت کاال برقیمت کاال: ـ 

شما، مشتری را از خرید آن منصرف می نماید. موضوع دیگر در خصوص تعیین قیمت  یفروشگاه های اینترنتی،  برای خرید کاالی مورد نظر اقدام می نمایند؛ بنابراین قیمت باالی کاال

بعد هزینه پست بر اساس دو آیتم وزن کاال و  .ینه پستی به قیمت کاال بیفزایندهز عنوان به را مبلغی دتوانن می هنرمندان از این رو است، رایگان کاال برای خریدار ارسال هزینه اینکه کاال

د و به محاسبه نمایی "سامانه محاسبه مرسوالت پستی"با استفاده از  از مبدا )محل زندگی شما( تعیین می شود برای این منظور می توانید وزن کاال را با فرض دورترین مسافتمسافت 

 قیمت کاال بیفزایید.

 نمایش داده شود.به ما اطالع دهید تا کاال به صورت پیش سفارش موجودی از یک نوع کاال نزد هنرمند است. در صورتی که  موجودی کاال صفر شود تعداد بیانگر  کاال:موجودی ـ 

 می باشد. طول  و عرض و ارتفاع کاال بر حسب سانتی متر کاال:ابعاد ـ 

 گردد.می وزن کاال بر حسب گرم محاسبه  وزن کاال:ـ 

 اولیه و عناصری که در تولیدکاال نقش داشته اند.مواد  جنس کاال:ـ 

 در چند رنگ تولید گردد. هنرمندان می توانند رنگ کاالها را در کادر مربوطه درج نمایند. ممکن است یک کاال  رنگ کاال:ـ 

 ویژگی های کاال، روش تولید و ... اشاره نمایند.کاال،  هایبخش به کاربرد ی باشد. هنرمندان می بایست در اینیکی از مهمترین ها بخش ها برای جذب مشتری م توضیحات کاال:ـ 

دارای پشت  از تصاویر باید : هنرمندان برای هر کاال حداقل سه تصویر را می بایست پیوست نمایند. تصاویر باید از وضوح و کیفیت مطلوبی برخوردار باشند. حداقل یکیتصویرکاالـ 

 د.انید تصاویری از کاال در زمان استفاده تهیه و ارسال نمایید. با انتخاب دکمه بارگذاری دیکر می توانید تصاویر بیشتری را ارسال نماییزمینه سفید باشد. شما می تو

در باالی  "االی جدید ثبت شد. با تشکرک"نموده باشید پیغام انتخاب نمایید. در صورتی که تمامی موارد الزامی را تکمیل  را پس از تکمیل اطالعات مورد نیاز ، دکمه ارسالارسال: ـ 

 فرم نمایش داده می شود.

  تعیین می گردد و برای شما ارسال خواهد شد.است که پس از ثبت کاال در فروشگاه  بیانگر کد هنرمند، کد دسته و کد کاال مدل کاال: مرکب از سه بخش عددی *
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فیت، قیمت، تبلیغات، برند، تخفیف، طراحی، بسته بندی و ... بستگی دارد. اما در خرید اینترنتی عالوه کیی از جمله ملعوا بهخرید کاال توسط مشتری : ( خرید کاال2

رشی، ماجراجویی و ... موثر می باشد. ما در ادامه همکاری اطالعات و اخباری را در خصوص سفا قدرت مقایسه، تنوع انتخاب، کاالیاعتماد، میزان بر این عواملی چون 

 تی به هنرمندان ارائه خواهیم کرد. در بخش خرید کاال به دو موضوع سبد خرید و فاکتور خرید اشاره می کنیم.ش صنایع دسفروخرید و 

را  نظر خود پس از پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت اینترنتی کاال یا کاالهای مورد: مشتری کاالهایی را که از فروشگاه می پسندد به سبد خرید اضافه می کند و سبد خرید ـ

 خریداری می نماید.

اید ت شما نباشد. هنرمند بفاکتور خرید کاالهای شما برایتان ارسال می شود. در یک فاکتور ممکن است چندین کاال درج شده باشد که همه آن کاالها از آثار و تولیدا فاکتور خرید:ـ 

 ، کاالهای خود را شناسایی و آماده ارسال نماید. براساس مدل کاال

 

 

شرایط و چگونگی ارسال کاال به مشتریان است. هنرمندان باید دقت کنند همان کاالیی که تصویر و  ،حساسترین بخش همکاری ما با شما هنرمندان( ارسال کاال: 3

کاالی ثبت شده متفاوت است، هنرمند پس و ... کاالی نزد هنرمند با د. درصورتی که طرح، رنگ، اندازه نبرای مشتری ارسال نمایمشخصات آن را در فروشگاه ثبت نموده 

 از ارتباط با مشتری و توضیحات مروبطه در صورت رضایت مشتری اقدام به ارسال کاال نماید.

است هنرمندان در بسته در حمل و جابه جایی آن به کاال آسیب می زند. لذا ضروری : خلق یک اثر هنری عموما همراه با ظرافت هایی است که اندکی سهل انگاری کاال بسته بندیـ 

 بندی، ایمنی کاال را مد نظر داشته باشند.

 .ی کاالهای گرانقیمت تاکید می گرددبیمه کاال: پیشنهاد می گردد برای جبران خسارت ناشی از حمل و جابه جایی توسط شرکت پست، کاالهای ارسالی را بیمه نمایید. این امر براـ 

در  .دیصبح به باجه های پستی تحویل نمای 11مرسوله خود را تا قبل از ساعت  ساعت( است. 27مدت زمان ارسال کاال توسط هنرمند حداکثر سه روز کاری ): کاال زمان ارسالـ 

 صورت عدم ارسال کاال توسط هنرمند ظرف مدت معین، وجه پرداخت شده مشتری برگشت داده می شود.

هنرمند پس از ارسال کاال باید شماره فاکتور و شماره رهگیری مرسوله پستی را به شماره  .باشد می هنرمند برعهده مشتری مقصد به پیشتاز پست طریق از کاال ارسال :پست پیشتازـ 

 ( پیامک نماید. 59533339090موبایل مشتری و مدیریت فروشگاه نیاکان )

مشتری ) پست پیشتاز( به هنرمند مسترد خواهد شد و وجه پرداخت شده نیز توسط فروشگاه به مشتری روز، کاال از طریق  2در صورت عدم رضایت مشتری ظرف  برگشت کاال:ـ 

 .مسترد می گردد

 

 

  صورت خواهد گرفت. شماره حساب )شماره کارت بانکی( هنرمندبه  حداکثر پس از دو هفته ،درصد کمیسیون فروشگاه 5با کسر  پرداخت وجه کاال ( تسویه حساب:4

  

 

 

 



 

 :های همکاری با ما مزیت

 مناسبترین با و واسطه بدون را ایران دستی صنایع ترین کیفیت با داند می متعهد را خود  نماد اعتماد اخذ اخیراً با (niakanshop.com) فروشگاه صنایع دستی نیاکان   ✅

 .نماید عرضه قیمت

به مشتریان ارائه نمایند. این در  کمیسیون %5فقط با  خود را برای فروش در سایت فروشگاهی نیاکانهنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی می توانند آثار و تولیدات    ✅

 .را به عنوان کمیسیون بازاریابی از تولید کننده اخذ می نمایند %75حالیست که اکثر فروشگاه های فیزیکی و آنالین حدود 

در ایران، راه اندازی و بهینه سازی شده است. این امر سبب شده کاالهایی که در این فروشگاه عرضه  طراحی سایت سایت فروشگاهی نیاکان توسط یکی از مجربترین تیم های   ✅

 .می شود به سهولت توسط موتورهای جستجوگر شناسایی و در مدت کوتاهی بیشترین بازدید را داشته باشد

 "نیاکان خبری سایت"  همچنین و "نیاکان فروشگاه"  در را همچنین با کمترین هزینه می توانید کاالی خودخواهد شد.  رایگان تبلیغات در شبکه های اجتماعی کاالهای شما ✅  

 .نمایید تبلیغ

الزم به ذکر است برخی فروشگاه های اینترنتی اجازه عرضه  .عرضه و فروش نمایید آنالین یا فیزیکی های فروشگاه سایر در را خود کاالهای بدون محدودیت شما می توانید   ✅

 کاال انحصاری می دانند و اجازه ثبت کاال در سایر فروشگاه ها را نمی دهند.

  

 

 با ما : ارتباط

 59533339090تلفن: 

  info@niakanshop.comل:ایمی

 admin_niakan@ش: سرو

  niakanshopcom@م: تلگرا

  niakanshop@م: اینستاگرا
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