
 

 

 

 

 همکار عزیز مکزیال

د:سهمکاری در فروش به اطالع میرثبت نام و  موارد زیر در رابطه با سیستم  گویی  خوش امد و با سالم  

 

 نحوه ثبت نام در سایت مکزیال:

 در مرور گر خود ادرس زیر را وارد نمایید  سپس به قسمت حساب کاربری وارد شوید:

https://mexilla.ir

 

 از قسمت حساب کاربری گزینه ورود/ عضویت را انتخاب و بر روی ان کلیلک  کنید :

 

 

https://mexilla.ir/
https://mexilla.ir/


نام کاربری خود و نید با استفاده از اگر قبال در سایت ثبت نام نموده اید میتوا شما هم اکنون وارد قسمت عضویت در سایت شده اید.

 رمز عبور وارد  حساب کاربری خود شوید . در غیر این صورت  گزینه ثبت نام  را انتخاب و کلیک کنید.

 

 

 

 در این صفحه نام و نام خانوادگی و شماره موبایل خود را وارد و سپس گزینه  ثبت نام با کد تایید را انتخاب و کلیک کنید 

 

 

 

 



 یک کد تایید به شماره موبایل شما پیامک خواهد شد. ان کد را در محل نشانداده شده وارد کرده و دکمه ثبت کد تایید را فشار دهید. 

 

نون انجام و به پیشخوان حساب کاربری خود وارد خواهید شد.ک اثبت نام شما هم  

 

 در قسمت سفارش ها شما میتوانید به لیست سفارشات و خریدهای خود و وضعیت انها دسترسی داشته باشید.

در قسمت ادرس ها میتوانید ادرس های ارسال صورت حساب و ادرس  دریاف کاال را ثبت نمایید. ادرس ها میتواندد یکسان و یا 

 متفاوت باشند. 

درقسمت جزئیات حساب  مشخصات کاربری  شما نمایش داده میشوند. در صورت نیاز به تغییر انها و یا تغییر رمز عبور میتوانید از 

 این قسمت اقدام نمایید. 

 برای مشارکت در پروژه همکاری در فروش  این گزینه را انتخاب نمایید 



 همکاری در فروش چیست:

 الت مکزیال  و اشنا نبودن بسیاری از هموطنان با این کاالها و به منظور توسعه بازار فروش و معرفیبا توجه به جدید بودن محصو

 ما محصوالت معرفی بامشتریان و دوستداران مکزیال این قسمت در سایت طراحی و ایجاد گردیده است تا  کاالهای تولیدی مکزیال 

کسب درامد نموده و در ازای خرید بتوانند  حتی سوپرمارکت ها و رستورانهای محل زندگی خود  و و اقوام دوستان  –به اشنایان 

در صورتی که تمایل دارید به عنوان همکار روش و جزئیات این همکاری متعاقبا اعالم خواهد شد. افراد کمیسیون دریافت نمایند. 

الزم است تا حساب کاربری همکاری در فروش خود را فعال نمایید: فروش مکزیال فعالیت نمایید ابتدا  

 

 فعال نمودن حساب همکاری در فروش 

 در صورتی که در سایت ثبت نام نموده اید گزینه همکاری در فروش  را کلیک کنید:

 

 

پس از ورود به صفحه بعد شما میتوانید به راحتی با کلیک کردن گزینه همکار فروش شوید  حساب همکاری در فروش خود را 

 ایجاد نمایید. 

 



 

 

ا به پیشخوان همکاری در فروش خود دسترسی خواهید داشت:سپس شم  

 

 

س از ورود به پنل همکار فروش پپس از ثبت نام در قسمت همکاری در فروش , یک لینک اختصاصی برای شما ایجاد میگردد که   

ز قسمت "لینک همکاران" قابل مشاهده میباشد. از قسمت " بازاریابی " و سپس ا  

 

 

 

 



 

در این صفحه نمایش داده میشود.  لینک اختصاصی شما  به صورت ادرس اینترنتی و هم به صورت  QR Code  

 

شما میتوانید لینک ایجاد شده را توسط واتس اپ یا ایمیل یا هر یک از نرم افزارهای ارتباط اجتماعی با دوستان خود به اشتراک 

ور وارد وب سایت شده و ثبت بگدارید تا از طریق ان لینک به وبسایت مکزیال وارد و ثبت نام نمایند. کلیه افرادی که با لینک  مذک

فت.وعه شما قرار خواهند گروب شده و در سیستم زیر مجمسعنوان مشتری شما مح بههمیشه  با همان شماره موبایل  نام نمایند  

درصد از خریدهای اتی انها به حساب کمیسیون شما در  20همچنین  ه خواهند داشت . ژدرصد تخفیف وی 30برای اولین خرید  انها 

در صورتی که تمایل  ید از سایت استفاده نمایید.خرسایت منظور خواهد گردید که میتوانید به کیف پول خود انتقال داده و از ان برای 

شده و شماره کارت بانکی خود را در قسمت اطالعات  " پرداخت ها" قسمتوارد سیون خود را نقدا دریافت نمایید دارید تا وجوه کمی

 پرداخت وارد نمایید .

 برای دریافت کمیسیون خود  شما میتوانید از گزینه جزئیات پرداخت در قسمت پروفایل  مشخصات بانکی خود را وارد نمایید.  وجوه 

 کمیسیون تنها به حساب بانکی ثبت شده در سیستم واریز خواهد شد و واریز به هر گونه حساب دیگر امکانپذیر نمیباشد.

 



 

خرید نمایید ابتدا میبایست انها را به کیف  مکزیال در صورتی که تمایل دارید تا با استفاده از کمیسیونهای خود  از محصوالت سایت

کمیسیونهای انتقال یافته به کیف پول قابل تسویه نقدی نبوده و تنها برای خرید از وب سایت قابل استفاده پول خود انتقال دهید . 

 میباشند. 

 

 

 در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال میتوانید با ایمیل یا دایرکت اینستاگرام و یا تلگرام  سواالت خود را مطرح نمایید:

Email: info@mexilla.ir 

Instagram ID: @mexilla.ir 

Telegram ID: @mexilla 

mailto:info@mexilla.ir

