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با سالم خدمت کاربران همیشگی فریش تم

از اینکه ما را انتخاب کردید صمیمانه از شما سپاسگذاریم و این قول رو به شما میدیم که در کلیه مراحل کار کنار و در خدمت شما
باشیم.
برای آسایش شما ما در فریش تم سیستم فروش متفاورتی ارائه کردیم که شما سردرگم نباشید و به راحتی به همه ی قسمت ها دسترسی
داشته باشید.
شما بعد از خرید به قسمت های زیر دسترسی خواهید داشت که به اختصار توضیح خواهیم داد:


دانلود قالب به صورت دائم (شما بعد از خرید به صورت همیشگی به لینک قالب دسترسی خواهید داشت)



لینک بسته نصبی قالب (بعد از خرید در فایل ارائه شده لینکی به شما اعالم خواهد شد که با دانلود آن میتوانید سایتی
کامال شبیه پیش نمایش فارسی داشته باشید)



بروزرسانی های قالب (هر گاه بروزرسانی از قالب ارائه شود در سایت اعالم میشود و شما کافیه به پنل کاربری خود دوباره
وارد شوید و همان فایل قالب را که قبال دانلود کرده اید دانلود کنید به این صورت شما به فایل بروزرسانی دسترسی پیدا
کردید و کافیه فایل قالب را جایگزین قالب قبلی کنید)



ارسال تیکت (در پنل کاربری خود بعد از خرید شما میتوانید کلیه مشکالت احتمالی قالب را در قالب تیکت برای ما ارسال
کنید و جواب را از ما دریافت کنید)



دسترسی به فاکتور های خرید و تاریخچه خرید



و از همه مهم تر شما می توانید در بخش بازاریابی ما ثبت نام کنید و از فروش هر قالب  %02از ما پورسانت بگیرید کافیه
بعد از خرید قالب شما در پنل کاربری در سمت راست بر روی بازاریابی کلیک کنید و فعال کنید یک لینک به شما ارئه
میشه و این لینک مخصوص شماست و با این لینک هر کسی وارد سایت فریش تم شود و از خرید هر قالب به شما %02
پورسانت تعلق خواهد گرفت  ...حتما امتحان کنید کافیه در فوتر سایتتون لینک مارو قرار بدید
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روش نصب قالب :
در داخل فایل زیپ دانلود شده فایل متنی  quick-filename.txtقرار دارد که در آن لینک بسته نصبی قالب قرار دارد شما فایل را
دانلود کنید و در هاست خود در فولدر  public-htmlآپلود کنید و از حالت  zipخارج کنید حاال باید یک دیتابیس بسازید و
اطالعات دیتابیس را درخل فایل  wp-config.phpقرار بدید دقت داشته باشید وقتی از بسته نصبی استفاده می کنید احتیاجی به
نصب وردپرس نیست داخل بسته وردپرس قرار دارد .سپس مراحل نصب را هم مانند نصب یک وردپرس انجام دهید به این صورت
که باید وارد آدرس دامین خود بشید و مراحل نصب را جلو برید در مرحله آخر با توجه به سنگین بود اطالعات دمو نصب شاید  0دقیقه
طول بکشد بعد از آن اگر اروری دید نادیده بگیرید و مراحل نصب را تمام کنید سپس میتوانید سایت خود را همانند دمو فارسی
تحویل بگیرید به همین سادگی به همین خوشمزگی .
و اگر در هنگام نصب به مشکلی خوردید نگران نباشید چون ما کنار شما هستیم کافیه در صورت مشکل به آدرس
 http://crm.farishtheme.irمرجعه کنید و با یوزر و پسورد اعالم شده هنگام خرید مشکل را از طریق تیکت اعالم کنید .ما به
رایگان مشکل شما را برطرف خواهیم کرد.
 ::.اما اگر شما از قبل سایتی دارید و میخواهید قالب را جایگزین کنید کافیه مثل سایر قالب های وردپرس قالب را در هاست در
فولدر  wp-content -> themesآپلود کنید و از حالت  zipخارج کنید و سپس از پیشخوان وردپرس به قمست پوسته رفته و
پوسته را فعال کنید که در این هنگام در قسمت باال به شما پیغامی نشون خواهد داد که باید تعدادی افزونه نصب کنید بعد از نصب
و فعال کردن افزونه ها باید شما چید ان و منوهای سایت خود را تکمیل کنید .بازم اگر به مشکلی خورد ما همیشه در خدمت شما
خواهیم بود.

خوب کار نصب قالب به پایان رسید ...
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فریش تم به پاس لطفی که دارید برای خرید های بعدی شما کد تخفیف  %02در نظر گرفته است یعنی شما بعد از خرید اول هر
خریدی انجام دهید  %02تخفیف به شما تعلق خواهد گرفت و برای خرید های پنجم به بعد  %02تخفیف در نظر دارد ما به انتخاب
شما احترام می گذاریم.

کد تخفیف  % 02شما farish20 :
کد تخفیف  : % 02برای دریافت کد تخفیف بعد از خرید پنجم در بخش ارسال تیکت
اعالم کنید تا برای شما کد اختصاصی بسازیم.

هاست:
همچنین برای خرید هاست با کیفیت و پشتیبانی از طرف ما می توانید با ما تماس بگیرید یا از بخش
های سایت اقدام کنید مطمئن باشید هاستی که ما برای وردپرس در نظر گرفته ایم بسیار با کیفیت
خواهد بود.
به امید تجارتی پر سود برای شما

فریش تم خدمتگذار همیشگی شما ...

