
 

 پنل ارسال پیامک انبوه وایبر و تلگرام و واتساپ "سافت پنل"

 

 .راٍ اًذازی غذ ضبفت پٌل“پٌل ارضبل پیبهک 

 !!% کبربراى تلفي ُوراٍ از غبکَ ُبی اجتوبعی اضتفبدٍ هی کٌٌذ85آیب هیذاًیذ در برخی از هٌبطك بیع از 

از ایي بطتر تبلیغبتی گطتردٍ ّ فراگیر اضتفبدٍ  ضبفت پٌلتلگرام  غوب ًیس هیتْاًیذ بب خریذ پٌل ُبی ّایبر ، ّاتطبپ ّ

 .ًوبئیذ

 

ُذف ضبفت پٌل ایي اضت کَ لذم کْچکی در تبلیغبت غبکَ ُبی اجتوبعی بب ُوکبری غوب عسیساى بردارد.پکیج ُبی 

 .ضبفت پٌل را بب اطویٌبى خبطر خریذاری کٌیذ ّ از پػتیببًی ّ خذهبت پص از فرّظ هب بِرٍ هٌذ غْیذ

 آهبدٍ پبضخگْئی بَ ضْاالت غوب عسیساى هی ببغذ.ضبفت پٌل 

اطالعبت خْد را ّارد ًوْدٍ ّ ضپص اضکي فرم پر غذٍ ّ اضکي کبرت هلی ّ غٌبضٌبهَ خْد را را بَ ایویل 

softpanel2@gmail.com .ارضبل ًوبییذ 

 مدیریت  سافت پنل                                                                                          با تشکر           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 سافت پنلفرم ثبت نام پنل 

 . آًالیي فعبل هی گردد پص از تکویل اطالعبت ّ پرداخت هْفك پٌل غوب بَ صْرت

 :ًبم

 :ًبم خبًْادگی

 :غوبرٍ غٌبضٌبهَ

 :کذهلی

 (بَ صْرت کبهل ُوراٍ بب پیع غوبرٍ غِر ّارد کٌیذغوبرٍ ثببت: ) 

  (ّارد کٌیذ 0بَ صْرت صحیح ّ بذّى غوبرٍ هْببیل : )

 (بَ صْرت صحیح ُوراٍ بب ًبم اضتبى ّ غِر ّارد کٌیذ) :آدرش پطتی

 :کذ پطتی

 :ایویل

 :......................اًتخببی غوب پٌل

 (هبلغ کل بَ تْهبى: )هبلغ لببل پرداخت

 

 : لطفب غرایظ زیر را بَ دلت هطبلعَ کردٍ ّ ضپص هْافمت ًوبییذ

لبل از تبییذ فرم لیوت ُبی ُر یک از پٌل ُب ّ اهکبًبت ّ تعرفَ ُبی آًِب را هطبلعَ ًوبییذ زیرا پص از خریذ پٌل  -1

 . اضترداد ّجَ ّجْد ًذارد اهکبى اًصراف ّ

 . توبهی پیبهک ُبی ارضبلی بَ دلت از ضوت هذیریت ضبهبًَ هبًیتْر هیػْد -2



ارضبل ُرگًَْ پیبهک ًبهتعبرف ، پیبهک غْخی یب ضرکبری ، ُرگًَْ تُْیي ّ فحبغی از طریك پیبهک، ُر گًَْ  -3

 . ػبُذٍ پٌل غوب هطذّد خْاُذ غذپیبهک ضیبضی ّ هخل ًظن عوْهی ّ خالف عرف هوٌْع بْدٍ ّ بَ هحض ه

ارضبل ُر گًَْ پیبهک برًذٍ غذى ، لرعَ کػی ّ جبیسٍ ًیبزهٌذ دریبفت هجْز از هذیریت ضبهبًَ ّ ارائَ تعِذ ًبهَ  -4

 . هیببغذ

در صْرت بطتَ غذى ، فیلتر غذى یب ... ضرّر غبکَ ُبی اجتوبعی ) ّایبر ، ّاتص اپ ّ الیي ( هب ُیچگًَْ   -5

ًذارین ) در ایي صْرت ّجَ پٌل ببزگػت دادٍ ًخْاُذ غذ ، تٌِب ضعی هب در اضبفَ کردى اهکبًبت بَ پٌل کَ هطئْلیتی 

 ( غبهل غبکَ ُبی اجتوبعی دیگر هی ببغذ ّ ُوچٌیي فعبل بْدى بخع پیبم کْتبٍ هی ببغذ

 دکلیَ پٌل ُبی یکطبلَ بْدٍ ّ بَ صْرت ضبلیبًَ بب دریبفت آبًْوبى هػخص توذیذ هیگرد -6

 الزم بَ رکر اضت کلیَ لیوت ُبی اعالم غذٍ بَ رّز هی ببغذ -7

 توبهی غرایظ فْق را بَ دلت هطبلعَ کردٍ ام ّ بذیي ّضیلَ هْافمت خْد را بب ایي غرایظ اعالم هیذارم 

 اهضبء هػتری .................ًبم ّ 


