يريد یا ثبت

وام را کلیک
راَىما ي مراحل ثبت وام در سایت ي ثبت اطالعات ي ارسال مذارک

کىیذ

 -1ابتذا يارد سایت  Agropars.comمی شًیذ.

 -2در ایه مرحلٍ صفحٍ يريد بٍ سایت رامشاَذٌ میکىیذ در صًرتی کٍ قبال ثبت وام کردیذ وام کاربری(ایمیل) ي کلمٍ
عبًر خًد را يارد کىیذ ي يارد پىل کاربری خًد شًیذ ي در صًرتی کٍ برای ايلیه بار يارد میشًیذ دکمٍ ثبت وام را
کلیک کىیذ

در صورتی
که ثبت نام
نکردید دکمه
ثبت نام را
کلیک کنید

در صورتی که قبال
ثبت نام کردید نام
کاربری و کلمه
عبور را وارد کنید

 -3برای ثبت وام در سایت در فرم زیر اطالعات را کامل ي صحیح يارد کىیذ

 -4پس از يريد بٍ پىل کاربری اطالعات شرکت خًد را ثبت کىیذ ابتذا در مىً گسیىٍ مذیریت شرکت َا  مذیریت
شرکت را اوتخاب کىیذ تا بٍ صفحٍ مًرد وظر برای ثبت اطالعات شرکت بريیذ

مذیریت شرکت را اوتخاب
کىیذ

 -5در ایه مرحلٍ گسیىٍ افسيدن شرکت را کلیک کىیذ ي اطالعات شرکت را يارد کىیذ

ایىجا کلیک
کىیذ

پس از يريد

اطالعات دکمٍ
ثبت را بسویذ

 -6پس از ثبت اطالعات شرکت مذارک مًرد ویاز را بایستی ارسال کىیذ ي در اوتظار تاییذ تًسط کارشىاسان ما باشذ

در مىً گسیىٍ مذیریت
مذارک را اوتخاب کىیذ

افسيدن مذارک را
کلیک کىیذ

 -7در ایه قسمت مذارک خًد را ثبت ي ارسال کىیذ

دکمٍ ثبت
را بسویذ ي
در اوتظار
فایل خًد را اوتخاب
کىیذ

ارسال
اطالعات
باشیذ

 -8در ایه مرحلٍ بر ريی مذیریت ومایشگاٌ َا کلیک کردٌ ي لیست ومایشگاٌ َای در حال برگساری را مشاَذٌ میکىیذ ي
میتًاویذ در ومایشگاٌ مًرد وظر ثبت وام کىیذ

روی
مدیریت
نمایشگاه
کلیک کنید

برای
ثبت نام
کلیک
کنید

 -9بعذ از ثبت وام در ومایشگاٌ در قسمت "ومایشگاٌ مه" می توانید لیست نمایشگاه ىایی کو ثبت نام کردین را ببینید و در
انتظار تایید باشید

نمایشگاه من را کلیک کنید تا
نمایشگاهی که ثبت نام کردین را ببینید

وضعیت تایید
اینجا ببینید

روی
دکمه
ثبت نام
کلیک

