
 

 

 

 فصل مدیریت ثبت اطالعات کاال )کاتالوگ کاال( –قوانین چیگِل برای فروشندگان (4 شماره وستیپ

اصلی و مهمم کاتماگوش شمر      های بخشتعهدات فروشندگان در سامانه چیگِل است. در این پیوست،  ترین مهمثبت اطالعات دقیق کاال یکی از 

است. توجه به این موارد از تعهدات مهمم فروشمندگان    شده ارائهاست و در خصوص اگزام و اهمیت هر یک از این موارد توضیحات کامل  شده داده

 :اییددر سامانه چیگِل است. گطفا با دقت مطاگعه فرموده و در زمان ثبت کاتاگوش کاالهایتان در سامانه چیگِل به این موارد عنایت بسیار بفرم

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 
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خاصمی   بنمدی  دسمته اطالعات کاالیتان در گام اول بسیار مهمم اسمت. اگمر     قرار دادنانتخاب دسته مناسب برای  دسته محصول
چیگِل وجود ندارد، در زمان ثبت کاتماگوش بما تمیم پبمتیبانی تممال  اصمل        های بندی دستهدارید که در  مدنظر

اسمت   ای گونمه  بهکاالها در چیگِل  بندی دستهساختار  ضمناً( 071-36359364فرمایند. ) شما راهنمایی تافرمایید 
مرتبط نیمز   های بندی دستههوشمند در سامانه در  صورت به، فرمایید میکه وقتی شما کاالیی را در یک دسته ثبت 

 .شود مینمایش داده 

2 

، صمفات و اطالعماتی را در ممورد    هما  ویژگمی در این بخش از ثبت اطالعات کاال )کاتاگوش کاال(، فروشمنده بایمد    خصوصیات اختصاصی
. این صفات بمرای کاالهمای مختلمت متفماوت اسمت. در      گردد بازمیو نوع کاال  کاالیش وارد نماید که به ماهیت
 اختصاصی توجه به نکات مهم زیر ضروری است:خصوص نحوه ثبت خصوصیات 

 

  همای  زبمان دیگر. برای ترجمه کاال بمه   های زبانعنوان یا نام کاال به زبان فارسی و ترجمه آن به کلیه 
مختلت بسیار مهم  های زبانمختلت از ابزار مترجم چیگِل استفاده نمایید. ترجمه عنوان کاالی شما به 

ای مختلمت در  است و منجر به جستجو پذیر ساختن کاالی شما در جسمتجوهای کماربران از کبموره   
 گردد میموتورهای جستجو 

   ،بمرای بازاریمابی    کلمات کلیدی: درج کلمات کلیدی و نیز ترجمه کلمات کلیدی با ترجمه گمر چیگِمل
دیجیتال و هوشمند کاالهای شما بسیار مهم است. سامانه چیگِل بر اسال این کلمات کلیدی کماالی  

 ممرور   بمه . این امر نماید می سازی نمایهو  یندکسا، گوگلدر موتورهای جستجوی اینترنتی مانند  شمارا
کماالی   کننمدگان  و اسمتفاده در بازاریابی هوشمند کاالی شما و نمایش آن به طیت وسیعی از کماربران  

 .استفاده نمایید خوبی به. از این بخش نماید می توجهی قابلمبابه کاالی شما در جهان، کمک 

 مبمابه در کبمور و دنیما و  تمی در بمین       همای  نمونمه از  شماراو صفات خاصی که محصول  ها ویژگی
اسمت،   شمده  استفادهمانند جنس خاصی که در ساخت کاالی شما  ،نماید میمحصوالت خودتان متمایز 

، دور موتمور،  سمرعت بماال   مثالًفناوری خاص، کاربرد خاص، مدل و سری ساخت، ویژگی فنی خاص )
و از این قبیل صفات(، ویژگی ظاهری خاص  ی خاصتوان مصرفی کم، تعلق داشتن به یک دوره هنر

و هر ویژگمی دیگمری کمه خماص      )برای مثال میزان انعکال نور، ظرافت و مینیاتوری بودن سایز و...(
نیز در بازاریابی هوشمند کاالی شما در فضمای دیجیتمال بسمیار مهمم      ها ویژگیکاالی شما است. این 

 است.
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، صمفات و اطالعماتی را در ممورد    هما  ویژگمی اطالعات کاال )کاتاگوش کاال(، فروشمنده بایمد   در این بخش از ثبت  خصوصیات انتخابی
. گمردد  میخاصی که در باال شر  داده شد  های ویژگیکاالیش وارد نماید که منجر به تنوع و تعدد در یک کاال با 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان میاین صفات برای کاالهای مختلت متفاوت است اما برای مثال 

 و سایزهای مختلت یک کاال ها وزنمختلت یک کاال،  های رنگ



 

 

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 

 :نکات مهم و ضروری در ثبت خصوصیات انتخابی

  نباشند که منجر به تفماوت قیممت یما تفماوت ظماهری و       ای گونه بهدقت فرمایید، خصوصیات انتخابی
اسمت،   شمده  دادهکه در بخش قبل توضیح  طور همانو  نوع کاال گردند در اقالم یک توجه قابلکاربری 

خصوصیات اختصاصی در نظمر گرفتمه شموند. )بخمش خصوصمیات       عنوان بهاین نوع خصوصیات، باید 
 .گردد میمختلت از یک کاال  های تنوعاختصاصی مطاگعه گردد(. خصوصیات انتخابی صرفاً منجر به 

  که کار ایبان توگید سفارشی است و گمذا   دارند میاز فروشندگان در زمان ثبت کاتاگوش کاال بیان برخی
آن قیممت کماال، برایبمان میسمر      تبم   بمه و  هما  آنانتخابی و یا اختصاصمی و مامادیر    های ویژگیدرج 

باشمد   هم سفارشمی  هرچادربرداشت ناصحیح از کاتاگوش کاال است. توگید یک کاال  یک این. باشد مین
 توگیدکننمده یمک   کمه  درصمورتی . فامط  !یک کاالی سفارشی قابل ا صاء و ثبت اسمت  های ویژگیاما 

تا قبمل   واق  درکارش توگید بر اسال طرا ی سفارشی باشد این برداشت صحیح است. این نوع کاالها 
 بمار  یمک از کاتاگوش داشته باشند اما پس  توانند مین از ساخت یک نمونه )زیرا یک طرا ی جدید است(

. کاالهمایی کمه   باشمند  ممی و ثبمت شمدن    رود به بازار مصرف، قطعاً قابمل کاتماگوش کمردن   و وساخت 
زیرا اصوالً کماالیی وجمود    باشند می، نیازمند دریافت سند طرا ی باشند در چیگِل قابل ثبت نساختبان

که در  د طر  یا توگید  شده ساختهندارد و در  د یک ایده یا طر  است )کاالهای بدون نمونه صنعتی 
و  شمده  سماخته باشند در چیگِل قابل ثبت و فروش نیستند(. اما در خصوص کاالهمایی کمه    صنعتی نیمه

اسمت،   تغییر قابلارد بازار شده است و مبخصاتبان بر اسال درخواست مبتری وو نمونه صنعتی دارد 
، تا فوق سمنگین، بمه دگیمل اینکمه     کاالهای دسته صنعتی فوق سبک وکالمانند دیزل ژنراتور، توربین 

صرفاً بر اسال دریافت یک سفارش قطعی از مبتری صمرفه اقتصمادی دارد در دسمته     توگیدشانگاهاً 
گمذا تممامی متغیرهمای     و باشمند  ممی . این کاالها نیز قابل ثبت بر بستر چیگِمل  گیرند میسفارشی قرار 

کنندگان این دسته از کاالها باید تا  د ممکمن  صفات این کاالها نیز باید استخراج و ثبت گردد. تامین 
، فروشمی  خمرده خصوصیت ثابت و مبخص این نوع کاالها را وارد نمایند و سپس در بخش اطالعمات  

ایمن نموع    گمذاری  قیمتانتخاب نمایند. در خصوص  راگزینه روش عرضه کاال بر اسال سفارش است 
 .است شده ارائهکاالها در زمان ثبت کاتاگوش، در بخش قیمت توضیحات 
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 سؤاالتو آسان است، بسیار مهم است. این  ای گزینهو یا تک  ای چندگزینهاین مر له که عمدتاً  سؤاالتپاسخ به  اطالعات تجاری و بازار
بیبتر متوجه مسئوگیت شما در  وزه عدم معارض داشتن کاالی شما است و رعایت  اوق ماگکیت کمه بمه شمر     

 است. شده تعریتزیر است و این موارد در پیوست یک 

  توگیدکننده، مؤگتطرا  یا 

 خریدار قانونی /ماگک کاال 

 اوق ماگکیت صنعتی  

 اوق ماگکیت تجاری  

ت رقبا، کاالهای مبابه و ... جهت آگاهی تمیم چیگِمل از میمزان تسملط و داشمتن      اطالعاتی مانند قیم ارائه ضمناً
و بازاریمابی   فمروش  دردارنمد،   تمری  دقیمق اطالعات بازار از محصول شما است. قطعاً فروشندگانی کمه اطالعمات   

 .ندارند محصوگباناطالعاتی نسبت به وضعیت بازار  گونه هیچاز کسانی هستند که  تر موفق
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در این بخش، فروشنده باید مطابق با تعاریت و استراتژی فروش خودش که اگبته باید ابمر اسمال قواعمد و عمرف      فروشی خردهاطالعات 
یمک فروشمنده، در سمبد     ازنظربازار هم باشد، اطالعات فروش خرد خود را وارد نماید. برای مثال ممکن است که 

بر عهده  گذاری قیمتخرد و نیز  درفروشبفروشد. تعریت تعداد  فروش خردش بتواند بیش از یک عدد از قلم کاال



 

 

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 

. اگبته نباید فراموش کرد کمه فمروش تکمی )تمک عمددی،      گردد بازمیفروشنده است و به استراتژی فروش ایبان 
 عرف باالیی است. فروشی خردهدر  (وا دی تک

نیز در این بخش میسر است و  است یک سبد ترکیبی از چند کاال صورت بهتعریت کاتاگوش برای کاالیی که خود 
در زمان ثبت کاتاگوش چنانچه نیاز به تعریت سبد کاالهای مرتبط و فروش سبد داشتید، همکاران بخمش صمدای   

 .خواهند کرد شما راهنماییمبتری 
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در این بخش، فروشنده باید مطابق با تعاریت و استراتژی فروش خودش که اگبته باید ابمر اسمال قواعمد و عمرف      فروشی  عمدهاطالعات 
بر عهمده   گذاری قیمتو نیز  فروش عمده های بازهبازار هم باشد، اطالعات فروش عمده خود را وارد نماید. تعریت 

برای محصوالت بمایی   مثالً وزه تجارت خارجی  . اگبته درگردد بازمیفروشنده است و به استراتژی فروش ایبان 
وا د فروش عمده است. خیلی مواق  به دگیمل نوسمانات بمازار و     تن( 250و کباورزی فروش  داقل یک کانتینر )

درخواست خریدی برای فروشنده ارسال گردد تما    تماًعمده قابل درج نیست و باید  فروش درعوامل دیگر، قیمت 
 .شود ارائهقیمت 

 
در بخش خرید خارجی، خریداران به  خصوص بهاین بخش از دید کاربران و خریداران مهم است.  سؤاالتپاسخ به  ش توگیدرو

 .و در تصمیم به خرید ایبان بسیار مهم است دهند میاین نوع اطالعات بسیار اهمیت 
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اسمممممتانداردهای توگیمممممد   
مجوزهممای فممروش داخلممی و 

 ها گواهینامهخارجی   

در بخمش   خصموص  بهاین بخش از دید کاربران و خریداران و اگبته از دیدگاه چیگِل، مهم است.  سؤاالتپاسخ به 
و در تصمیم به خرید ایبان بسیار مهم اسمت.   دهند میخرید خارجی، خریداران به این نوع اطالعات بسیار اهمیت 

 ممکمن  ییرخارجی آن از مجاری قانونی  الزم را نداشته باشد، فروش اگمللی بینچنانچه کاالی شما استانداردهای 
، رعایت ضوابط تجارت خارجی مطمابق  نماید میچیگِل در فضای ساگم اقتصاد و تجارت فعاگیت  که ازآنجاییاست. 

 با قوانین کبورهای مختلت یک اصل است.

 :نکات بسیار مهم

  برای کاال و اخذ استانداردها  نیاز مورددر خصوص فروش خارجی کاالهای ایرانی، یافتن استانداردهای
بر عهده فروشنده است. در این خصموص، چیگِمل شمما فروشمندگان را بمه تمامین کننمدگان خمدمات         

ید از توان میدر سطح کالل جهانی معرفی خواهد کرد و شما  استانداردسازیخود در  وزه  افزوده ارزش
 مجوزهما است، تا زمانی که کاالی شما، خدمات ایبان جهت اخذ استاندارد استفاده فرمایید. آنچه مهم 

و استانداردهای در سطح کالل جهانی را نداشته باشد و مدارک این استانداردها در سمامانه بارگمذاری   
نخواهد کمرد و در معمرض دیمد بازدیدکننمدگان      تائیدبرای فروش خارجی  شمارانگردد، چیگِل کاالی 

 تاکیمد بمه ایمن   . دهمد  ممی را به شما  لی )داخل کبور(خارجی قرار نخواهد داد و صرفاً اجازه فروش داخ
دگیل است که چنانچه کاال استانداردهای الزم را نداشته باشد،  تی در صورت خرید توسمط خریمداران   

 .خرد یا عمده خارجی، توسط گمرک کبور ماصد مردود و اجازه ورود را نخواهد یافت

  و انواع کاالها برای فروش خارجی )صمادرات( بررسی شرایط مجاز بودن، ممنوع بودن و مبروط بودن 
هوشممند در مکمان بمازار چیگِمل      صمورت  بمه  آنالیمن طبعاً ورود به کبورهای مختلت در زمان فروش 

کاالی ایرانی طبق قوانین صادرات کبور جمهوری اسالمی ایران مجاز  که درصورتی. گردد میمدیریت 
اما شرط کافی آن است کمه   . )شرط الزم(تر اسبه صادرات باشد، فروش خُرد و عمده خارجی آن میس

 هما  زمینمه چیگِمل، در تممام    تائیمد کاال  د استانداردهای جهانی را داشمته باشمد. اسمتانداردهای ممورد     
 استانداردهای سطح اتحادیه اروپا است.

   عنموان  هیچ بهدر کبور رایج است،  که نحوی بهقاچاق  صورت بهدر بستر چیگِل، صادرات کاالی ایرانی 
رایج شده است، کاالهمای ایرانمی را بمدون همیچ      متأسفانهانجام نخواهد گرفت. این روند که در کبور 



 

 

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 

خارج و در بنادری در  (ای فلهاثری از نبان تجاری و هویت ایرانی از کبور به بهانه صادرات )صادرات 
و  بنمدی  بسمته ایبمان فمرآوری و    .گردد میقیمت تحویل خریداران خارجی  ترین پایینبا  و... شرق آسیا

 عنموان  هیچ به. در چیگِل نمایند میبرند سازی نموده و مجدداً به نام خودشان به کبورهای دیگر صادر 
بمه   چنینمی   ایمن  مایتی از فروشندگان ایرانی  گونه هیچچنین مبتریان خارجی و نیز  های درخواستبه 

اشمتن نبمان تجماری ایرانمی و اخمذ مجوزهما و       عمل نخواهد آمد. کاالی ایرانمی صمرفاً در صمورت د   
 .، قابلیت فروش خارجی را خواهد داشتاگذکر فوقاستانداردهای 
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کمل   بماره  یمک در این بخش باید تصاویر متناسب با محصوالتتان را بارگذاری نمایید. این بخش بارگذاری انبوه و  بارگذاری تصاویر
تصاویر کلیه کاالهای شما است. )بارگذاری سری  کلیه تصاویر(. تصاویر محصموالت بایمد دارای مبخصمات زیمر     

 :گردد مین تائیدکاتاگوش کاالی شما  این صورتباشد، در ییر 

 :نکات مهم

  عکس، کامالً سفید باشد. )محصول را روی یک سطح سفید یا پوشیده با پارچه سفید  زمینه پستصویر
 و عکس تهیه فرمایید( قراردادِ

 از ابعاد و زوایای مختلمت داشمته    ( عکسعکس واضح باشد و اگر کاال مسطح نیست ) جم و بعد دارد
 .مگابایت باشد 3باشد.  جم عکس  داکثر تا 

  اگر کاالی شما بزرش، صنعتی و دارای اجزای پیچیده است باید از چند بعد و زاویه عکس تهیه و روی
 و توضیحات مختصر داشته باشد)عکس صنعتی(. گذاری عالمتمهم  های بخشعکس 

  محصوالت سبک، کوچک یا  سمال   وکال دستی صنای در مورد محصوالت یذایی و خُرد و کوچک یا
 .کاتاگوش دارد تائیدبسیار مهم و ناش اساسی در  بندی بستهبه  مل، تصویر 

  برای کاالهایی  ضمناًمناسب ندارند، اجازه ثبت بر بستر چیگِل نخواهند داشت.  بندی بستهکاالهایی که
در سمطح   بنمدی  بسمته بایمد نموع    کمافی نیسمت و   بنمدی  بسمته که فروشنده قصد فروش خارجی دارد، 

 نخواهد گردید. تائیدکاال جهت فروش خارجی  این صورتاستانداردهای جهانی باشد. در ییر 

  جداگانه تهیه گردد. بما یمک عکمس     های عکساختصاصی و انتخابی باید بر اسال تمامی خصوصیات
یک کاال را ثبمت نممود و گمذا بایمد متناسمب بما        های تنوعتمامی کاتاگوش برای  توان مین عنوان هیچ به

 .متنوع از محصوالت بارگذاری گردد های عکسخصوصیات 

  .300 دقت معموالً جم تصاویر باید متناسب برای بارگذاری در وب باشدdpi .مناسب است 

  با تیم پبتیبانی چیگِل تمال گرفتمه و   تواند مینیاز به خدمات عکاسی داشته باشد  ای فروشندهچنانچه
خمود در ایمن  موزه را     افمزوده  ارزشدرخواست خدمات عکاسی نماید. چیگِل تامین کننمدگان خمدمات   

از محصموالت شمما فروشمندگان     اریتصویربردمعرفی و با اخذ وجه منطای، مناسب و بسیار اقتصادی 
 .عزیز انجام خواهد شد
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اتوماتیک و  صورت بهکاال که  قلم یکبرای هر نمونه از  از بارگذاری تصاویر در مر له قبل، در این بخش بایدپس  انتساب تصاویر
را ، یمک یما چنمد تصمویر     شمود  ممی مختلت چیده  های ردیت صورت بهبر اسال خصوصیات انتخابی و اختصاصی 

 :انتصاب داد. در این بخش رعایت نکات زیر بسیار مهم است

  کمه  درصمورتی جمدی پرهیمز شمود.     صمورت  بهاز محصول  ییرواقعی های عکساز بارگذاری و انتساب 
در کاتماگوش   ابرازشمده ظاهری بما کماالی    های ویژگیعکس  نظر ازتوسط فروشنده  شده ارسالکاالی 

 عمل خواهد گردید. 7 و 6ی ها پیوست در ذکرشدهتفاوت داشته باشد مطابق با قوانین 

  اوی رنگ قرمز کماال  عکس  مثالًبارگذاری شده به کاتاگوش دقت فرمایید زیرا  های عکسدر انتساب 



 

 

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 

 .متناسب با این ویژگی انتخابی انتساب داده شود ردیت بهباید 

  عکس از کماال و   3  داقلجذب مبتری، برای هر قلم و بر اسال خصوصیات آن  منظور بهسعی کنید
 تمأثیر دقیق، واضمح و متنموع    های عکسبارگذاری نمایید. وجود  کاال، بندی بسته داقل یک عکس از 

 .در تصمیم مثبت مبتری برای خرید خواهد داشت توجهی قابل
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قیمق ایمن بخمش    است. اثمر انجمام ممنظم و د    آور اگزاممدیریت موجودی کاال در بخش کاتاگوش بسیار ضروری و  مدیریت موجودی
فروش شما فروشمنده عزیمز را مختمل نمایمد. در ایمن       تواند میبسیار نمود دارد و چنانچه دقت نفرمایید،  درفروش

 :خصوص نکات زیر بسیار مهم و ضروری است

  در  دقمت  بمه که برای نگهداری کاال در اختیمار دارد را   هایی محلفروشنده باید اطالعات کلیه انبارها و
دقیمق و دارای کمد پسمتی باشمند. برخمی از      بایمد دارای آدرل   هما  محلسامانه چیگِل ثبت نماید. این 

. در ایمن بخمش   نمایند میو یا دفتر اداری را در این بخش ثبت  دفتر شرکتمحل  اشتباه بهفروشندگان 
و ارسال به خریمدار   بندی بستهاقعی وجود دارد و قابلیت وفیزیکی  صورت بهدقیااً آدرل محلی که کاال 

زمان ممکن را دارد باید ثبت شود. هیچ  ساسیتی در این خصموص وجمود نمدارد و اگمر      ترین سری در 
ممانعی   دارد ممی در یک بخش مبخصمی کماال نگمه     اش مغازهیا  اش ادارییک فروشنده در دفتر  واقعاً

 تمرین  نزدیکواست بتواند از یک خرید، درخ آن از پسبر این موضوع به این دگیل است که  تأکیدندارد. 
و تسری  فرآینمد تحویمل،    به صورت هوشمند محل به خریدار تامین گردد و برای تبخیص این فاصله
 باید در سامانه چیگِل اطالعات کافی وجود داشته باشد.

 )اجبماری اسمت. کماهش     شمده  ثبمت از انبارهمای   دریکمی کاال  مداقل   ثبت تعداد موجود )قابل موجود
. ثبمت ایمن تعمداد ممکمن اسمت      شود میاتوماتیک انجام  صورت بهموجودی از هر قلم کاال در هر انبار 

و  هما  موجمودی تامین  ریزی برنامه. داند میواقعی نباشد بلکه فروشنده خود را متعهد به تامین این تعداد 
اطالعمات ابمرازی فروشمنده سفارشمات      مدیریت انبارها بر عهده فروشنده است و چیگِل فاط بر اسال

 .نماید میبرای فروشنده در کارتابلش ارسال  را دریافت و آنالینفروش 

  بر اسمال فاصمله فیزیکمی بمین خریمدار و انبمار کماالی         گردد میهزینه  ملی که از مبتری دریافت
در انبماری کمه   فروشنده است. گذا اگر به دگیل عدم توجه فروشنده به مورد قبل، کماالی فمروش رفتمه    

ن انبمار و یما ارسمال از انبمار     د نباشد، مسئوگیت تامین کماال در آ مبنای محاسبه هزینه  مل بوده، موجو
 .دورتر بر عهده فروشنده است و هزینه  مل اضافی از مبتری دریافت نخواهد گردید

  سمامانه  رسد میکاال در یک انبار به صفر  قلم  یکو زمانی که موجودی  است صفرکت موجودی عدد ،
. گذا ضروری است که تامین کننمدگان مرتبماً موجمودی    دهد میچیگِل اجازه ثبت سفارش و فروش را ن

شان را بر اسال میزان فروشی که در سمامانه چیگِمل دارنمد     کاالهایبان در انبارهای واقعی )فیزیکی(
نماینمد. چیگِمل همیچ     روز هبم را  تامین نمایند و نیز میزان این موجودی در سامانه )موجمودی منطامی(  

بمر اسمال    هما  آنمسئوگیتی در این خصوص ندارد و از ارسال سفارش به انبارهمایی کمه موجمودی در    
 .نماید میهوشمند جلوگیری  صورت بهاطالعات در سامانه به صفر رسیده است 

  ای مختلمت  گزارشات هوشمند از نرخ و روند سفارش انواع قلم کاالهای شما فروشنده گرامی از انبارهم
بمرای   هما  گمزارش شما در بخش گزارشات تحلیلی و مدیریتی شما در کارتابل شما وجمود دارد. از ایمن   

 ید استفاده نمایید.توان میتامین کاالهای مختلت در انبارهای مختلت  ریزی برنامه

 ه را تمامین و آمماد   فروشمی  خمرده که یک سمفارش از نموع    شود میکه فروشنده کاال متعهد  زمانی مدت
. این زمان از تعهدات مهم یمک فروشمنده   (ATP)در این بخش ثبت نماید.  دقت بهباید  ارسال نماید



 

 

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 

 ممثالً ممکن است متفاوت باشمد.  )دستی، ماشینی و..(،  توگید کاالهای شماروش بسته به نوع وا است و
ممکن است همیبه از این کماال   یک نوع کاالی هنری خاص است )تابلو منبت( توگیدکنندهاگر کسی 

موجود نداشته باشد و برای توگید  داقل یک عدد از این کاالی هنری خاص، یک ماه زمان نیاز داشته 
و  شمود  میتهیه و تامین کاال همین یک ماه نمایش داده  زمان مدتباشد. در این شرایط در زمان خرید 

ی طموالنی در  هما  زمان مدت. نماید میرا خریداری تامین و تهیه کاال آن  زمان مدتمبتری با آگاهی از 
اثمرات و  نیست اما بهتر است زمان انتظار مبتری خیلی طوالنی نباشد.  ییرعادیمکان بازارها موضوع 

 شمده  دادهشمر    6در پیوست  تعهد شده فوق بازمانیک کاال مطابق  موق  بهنتایج ناشی از عدم تامین 
 .است
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و نیمز   تحویمل و فمروش کماال در ناماط مختلمت ایمران و جهمان        های استراتژیدر این بخش اطالعات در مورد  ونال  ملمدیریت 
 :. نکات مهم در این بخشگردد میفروشنده انتخاب و ثبت  مل مطلوب نظر توسط  های سرویس

ر ثبت مناطق جغرافیایی اعم از محله، شهر، استان و  تی کبوری که فروشنده قصد دارد یمک کماال د   -
به فروش رسانده شود. )استراتژی فروش در مناطق جغرافیایی مختلت(. برای مثال ممکن اسمت   ها آن

 .باشدیک فروشنده که نمایندگی یک محصول را دارا است، اجازه فروش فاط در یک شهر را داشته 

ی مجاز برای فمروش  ها محلکه ازآن پسانتخاب سرویس  مل برای هر کاال در هر منطاه جغرافیایی.  -
، فروشمنده یکمی از سمه    شمده  تعریمت یک کاال توسط فروشنده ثبت شد، برای ارسال کاال از انبارهمای  

 انتخاب زیر را دارد

بمرای مبمتری در یمک ناطمه جغرافیمایی       (Free Shipping)سرویس  ممل رایگمان   ارائه  -1
اضافه نممودن درصمدی    مثالًمناسب  ای هزینهمبخص. در این مدل فروشنده با اتخاذ استراتژی 

توسمعه فمروش و    منظمور  بههزینه  مل و یا متحمل شدن هزینه  مل  عنوان بهروی قیمت کاال 
در یک ناطه جغرافیایی مبخص بمرای   ، هزینه و مسئوگیت  مل و ارسال کاال...رقابت با رقبا و 

کمه هزینمه    شود می. در این صورت در زمان خرید کاال، خریدار متوجه گیرد میخریدار را بر عهده 
روانی مناسبی در تصمیم مبتری بمه خریمد    تأثیر مل این کاال صفر و بر عهده فروشنده است و 

 دارد

از بمین   و بسته بندی )انتخماب سمایز جعبمه بمرای قمراردادن کماال(         ملانتخاب یک سرویس  -2
ی شمرکت ملم   ازجملمه  مل  های سرویسموجود. چیگِل با تامین کنندگان مختلت  های سرویس

پُسممت توافممق همکمماری دارد. در ایممن صممورت شممما بممر اسممال اینکممه تمایممل داریممد بممه چممه   
انتخابی شمما   های سرویس. تعداد فرمایید میهمکاری فرمایید ایبان را انتخاب  ای دهنده سرویس

ید تعداد متنوعی انتخاب بفرمایید. در زممان فمروش   توان میبرای هر کاال محدودیتی ندارد و شما 
. نمایمد  ممی انتخاب و هزینه  ممل را پرداخمت    شمارا شده مبخص های سرویساز  مبتری یکی

 شمده  دادهشمر    ، مدیریت انجام یک سمفارش، 5شماره مرا ل و فرآیند عملیات  مل در پیوست 
در خصوص بسته بندی، برای اینکه ضرری متوجه فروشنده نگردد و هزینه جعبه یا کارتن  .است

از مبتری دریافت گردد، در این بخش انتخاب دقیق سایز بسته مسمئوگیت   ،استاندارد بسته بندی
فروشنده است و در ماابل هزینه های اضافی ناشی از خرید کارتن در زممان تحویمل بمه پسمت،     

 مسئوگیتی متوجه ماگک چیگِل و مبتری نیست.

و  (Flat Rate Shippingبر عهده گرفتن مسئوگیت  مل توسط فروشنده با یک نرخ ثابت ) -3
 درفمروش معمین  ممل    زمان مدتخرد داخلی و یک نرخ ثابت و  درفروشمعین  مل  زمان مدت



 

 

 ردیف
نوع اطالعاتی که باید ثبت 

 گردد
 کاالی شما درفروش ها آن تأثیرلزوم ثبت این اطالعات و 

 خارجی
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و چه در بخش عممده کمه قیممت     قیمت یک کاال )چه در بخش خرد که قیمت اجباری است( روزرسانی بهثبت و  انتساب قیمت
فروشندگان است. قیمت کاال در سمامانه چیگِمل، قابمل     های مسئوگیتو  ها بخش ترین مهماختیاری است، یکی از 

چند ارزی است. چنانچه شما قیمت ارزی یک کاال به ارزهمای مختلمت را در سمامانه وارد ننماییمد،      صورت بهدرج 
سامانه بر اسال وا د پوگی در کبور فروشنده )در  ال  اضر ایران است(، قیمت کاال را بر اسمال نمرخ ارزهمای    

. گذا چنانچه استراتژی فروش کاالیتان به ارزهای مختلمت متفماوت و   نماید میو در کاتاگوش ثبت  مختلت محاسبه
 برایتان مهم است، این بخش را با دقت تکمیل فرمایید.
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اطالعمممممات دمممممموگرافی، 
 ..جغرافیایی، فرهنگی و

معه، یک گروه خماص در  در نسخه پیبرفته کاتاگوش چیگِل، امکان اینکه شما کاالیتان را به یک بخش خاص جا
جهان، یک ویژگی خاص اجتماعی و ... منتسب نمایید وجود دارد. این نوع اطالعات در کاتاگوش منجر به افمزایش  

کاالی شما  (ایندکس شدن و شاخص شدنمنجر به نمایه شدن ) ضمناً. گردد مییژه کاالی شما ومخاطب خاص 
ابزار بازاریابی دیجیتمال اسمت و    ترین قویموتورهای جستجو  کاال در سازی نمایه. گردد میدر موتورهای جستجو 

 ر نیست.تاریباً میسکاال  اگمللی بینامروزه بدون بازاریابی دیجیتال قابلیت فروش 
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مختلمت   همای  مناسمبت و  رخمدادها تبلیغماتی مختلمت در روزهما و     های پویشاین ابزار به فروشنده اجازه طرا ی  مدیریت تخفیفات
ه بماز  تخفیت بر اسال  جم خرید، تخفیمت در یمک روز خماص، تخفیمت در یمک      انواع تخفیفات اعم از. دهد می

 .دهد میزمانی خاص و ... قدرت اجرای انواع مانورهای تبلیغاتی در سایت چیگِل را به فروشنده 
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از  خصوصماً بررسی کاتماگوش  
منظر قوانین در  وزه تجارت 

 خارجی

و  نمایمد  ممی بررسی  دقت  بهچیگِل آن را  کار و  کسبثبت کاتاگوش توسط فروشنده، تیم در سامانه چیگِل، پس از 
مااصد فروش کاالیش را  فروشنده ایرانی مثالًخودش ) مبدأچنانچه فروشنده مااصد فروش خود را خارج از کبور 

ممنوع نبودن فروش خمارجی  تطابق آن با قوانین تجارت خارجی اعم از  در کبورهای دیگر نیز تعیین نموده باشد(
، اسمتاندارد بمودن کماال    HSکاال و کمد   بندی دسته، صحیح بودن کاال، ممنوع نبودن ورود کاال به مااصد فروش

و در صورت نیاز کاتاگوش برای ویرایش بمه کارتابمل فروشمنده ارسمال      گردد میبرای تجارت خارجی و ... بررسی 
 .گردد می

 

 

 

 

 

 

 

 


