کجا خْتَ چیظت؟
کجا خْتَ اّلیي ّب طایت جظتجْی رطتْراًِا ّ کافی شاپ ُای هشِذ هی تاشذ کَ اس هزداد  0931شزّع تَ کار
کزدٍ اطت.
کجا خْتَ چَ خذهاتی را تَ هي ارائَ هی دُذ؟
 .0جظتجْی رطتْراى ّ کافی شاپ  :شوا هیتْاًیذ در ایي ّب طایت در تذیِی تزیي حالت تَ جظتجْی
هکاى رطتْراًِا تز رّی ًقشَ

رطتْراى یا کافی شاپ
هْرد ًظز خْد اقذام کٌیذ.

آخزیي اخثار

 .2جظتجْی رطتْراى ّ کافی
شاپ تز رّی ًقشَ هصْر
هشِذ تا قاتلیت کلیک تز
رّی ًقغَ هْرد ًظز ّ
هشاُذٍ اعالػات آى
 .9ارائَ ًظز  :شوا هی تْاًیذ تا
ػضْیت در ّب طایت کجا
خْتَ ًظز خْد را درتارٍ
رطتْراى یا کافی شاپ
هْرد ًظز خْد تٌْیظیذ کَ

جظتجْی طزیغ رطتْراى

پض اس تائیذ در طایت
ًوایش دادٍ هیشْد.
ُ .4وزاٍ تا تِتزیي ُا  :در ایي
تخش شوا هیتْاًیذ گشارشی
خاص اس یک رطتْراى یا کافی شاپ را هغالؼَ کٌیذ ّ گشیٌَ ُای جذیذ در اًتخاب تزای خْد ایجاد کٌیذ
 .5اخثار  :در ایي قظوت شوا جذیذ تزیي خثزُا ّ هصاحثَ ُایی کَ تَ صْرت هظتقین ّ غیز هظتقین تَ غذا
هزتْط هیشْد را هغالؼَ هیکٌیذ.
 .6اعالع اس آخزیي تخفیفات  :شوا تا ػضْیت در ّب طایت کجا خْتَ ّ ّارد کزدى شوارٍ هْتایل ّ ایویل آدرص
خْد هی تْاًیذ اس آخزیي تخفیفات رطتْراًِا تا خثز شْیذ

چگًَْ ػضْ کجا خْتَ تشْم؟
شوا هی تْاًیذ تا کلیک رّ ایي لیٌک در صفحَ
جذیذی کَ تاس هی شْد تَ ػضْیت کجا خْتَ در
تیاییذ .هظلوا پز کزدى قظوتِایی کَ دارای طتارٍ
اطت الشاهی اطت ّ تا پزکزدى شوارٍ تلفي ُوزاٍ
هیتْاًیذ اس آخزیي تخفیفات تا خثز شْیذ

چگًَْ یک رطتْراى خاص را جظتجْ کٌن؟
ایي لیٌک شوا را تَ صفحَ رطتْراى یاب هی تزد
در ایي صفحَ شوا ُز گًَْ قاتلیت جظتجْیی را هی
تْاًیذ داشتَ تاشیذ
ً ام رطتْراى  :اطن رطتْراى هْرد ًظز را
ّارد کٌیذ اعالػات آى رطتْراى تزای شوا تَ
ًوایش در هی آیذ
ً ام خیاتاى :شوا هی تْاًیذ تا ّارد کزدى
خیاتاى هْرد ًظز تواهی رطتْراى ُای ّاقغ
در آى خیاتاى را هشاُذٍ کٌیذ
شوا هی تْاًیذ در ایي قظوت حتی یک جظتجْ تا
چٌذ شزط داشتَ تاشیذ  .تزای هثال :
شوا خْاُاى یک رطتْراى تا جای پارک هٌاطة ّ

طاالد تار ُظتیذ کَ تَ صْرت تلفٌی رسرّ کٌیذ هی تْاًیذ تا کلیک رّی ایي گشیٌَ ُا ّ اًتخاب هقذار صحیح ایي
جظتجْ را تَ راحتی اًجام دُیذ.
چگًَْ هی تْاًن اًتقاد یا پیشٌِادی تَ شوا داشتَ تاشن؟
در اتتذا ها تظیار خْشحال هیشْین کَ اًتقاد یا پیشٌِاد شوا را دریافت کٌین اها تزای ایي هِن شوا هی تْاًیذ تا
ها ایویل ارطال کٌیذ تا تا شوارٍ تلفٌِای درج شذٍ در قظوت ارتثاط تا ها تواص تگیزیذ
چگًَْ اعالػاتی کَ در ثثت ًام ّارد کزدم را تغییز تذُن؟
دّطت هي شوا تؼذ اس ثثت
ًام در طایت هی تْاًیذ اس
عزیق گشیٌَ ّیزایش ،
اعالػات فزدی خْد را
ّیزایش کٌیذ یا حتی اقذام
تَ اضافَ کزدى شوارٍ
هْتایل خْد تَ اعالػات
کٌیذ.
گشیٌَ اضافَ تَ ػالقَ
هٌذی چیظت؟
جْاب شوا را تا یک هثال هیذُن ؛ شوا در ّب طایت در حال ًگاٍ کزدى تَ اعالػات رطتْراًِای جذیذ ُظتیذ ّ
تَ عْر اتفاقی اس یک رطتْراى خْشتاى هی آیذ ّ هی خْاُیذ کَ در آخز ُفتَ تَ ایي رطتْراى تزّیذ هی تْاًیذ
تَ کلیک کزدى گشیٌَ اضافَ تَ ػالقَ هٌذی ُا ایي رطتْراى را در لیظت ػالقَ هٌذی ُای شخصی خْد اضافَ
کٌیذ ّ در آخز ُفتَ گشیٌَ هْرد ػالقَ خْد را اس ایي لیظت پیذا کٌیذ یا در رّشی دیگز کافی شاپی را خیلی
دّطت داریذ ّ هی خْاُیذ کَ
ُویشَ در دطتزص شوا تاشذ ّ
تزای دیذى اعالػات آى جظتجْ
اًجام ًذُیذ ؛ هی تْاًیذ آى را
تَ ػالقَ هٌذی ُای کافی شاپی
خْد اضافَ کٌیذ.

چگًَْ هیتْاى هٌْی یک رطتْراى را دیذ؟
دّطت ػشیش شوا تا رفتي تَ صفحَ ُز رطتْراى یا کافی شاپ کَ
هی خْاُیذ هی تْاًیذ هٌْی آى رطتْراى را ُوزاٍ تا قیوتِای آى
تثیٌیذ  ،فقظ قثل اس ایي کار تایذ حتوا تا ًام کارتزی خْد ّارد
شذٍ تاشیذ یا ایٌکَ ػضْ شْیذ.

کارت تخفیف کَ در صفحَ تؼضی اس کافی شاپ ُا ّجْد
دارد چیظت ؟
تؼضی اس صاحثاى رطتْراى ُا یا کافی شاپ ُا توایل تَ
تخفیف تَ اػضای کجا خْتَ دارًذ ،کَ شوا هی تْاًیذ اس ایي
فزصت اطتفادٍ کٌیذ ّ تا کلیذ تز رّی ایي آیکْى ّارد
صفحَ جذیذی شذٍ ّ آى را چاپ هیگیزیذ تا طزیال آى را
یاداشت ّ تَ صاحة رطتْراى یا کافی شاپ ارائَ هی دُیذ ؛
حتوا تزای دیذى ایي قظوت ًیاس تَ ػضْیت در کجا خْتَ
اطت.

