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دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ

/

5/6/2020



ﺟﺴﺘﺠﻮ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ …



ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ

آراﯾﺸﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ

/

ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

/



ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺪن



/

دﯾﺠﯽﮐﺎﻻی ﻣﻦ



ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟

دﯾﺠﯽﮐﻼب



ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ



ﺑﺎزﺧﻮرد درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎﻻ

ﺻﺎﺑﻮن اورﮐﻠﯿﻦ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ وزن  65ﮔﺮم







 ۷دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺑﺮان

(۶) ۴.۴

ﺑﺮﻧﺪ  :ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ



دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی  :ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ



ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ



ﻧﻮع ﺻﺎﺑﻮن :ﺟﺎﻣﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای :اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ



ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ از  ۱روز ﮐﺎری آﯾﻨﺪه

۹,۴۰۰

ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای :ﺻﻮرت ،ﺑﺪن ،دﺳﺖ



 +ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ



ﻋﻤﻠﮑﺮد ۱ :از ۵



وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل



ﻓﺮوﺷﻨﺪه :ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﺑﻲ

ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ

اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
 ۱اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺲ از ﻓﻌﺎلﺳﺎزی دﯾﺠﯽﮐﻼب و ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ

 ۵ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ

ﻣﺸﺎﻫﺪه

آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺳﺮاغ دارﯾﺪ؟ ﺑﻠﯽ | ﺧﯿﺮ





اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﮐﺴﭙﺮس



 ۷روز ﻫﻔﺘﻪ
 ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ



اﻣﮑﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ

ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ

ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه  /ﮔﺎراﻧﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل




ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﺑﻲ



ﻋﻤﻠﮑﺮد ۱ :از ۵

ﺑﺎران ﮔﺎﻟﺮی

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

ﻋﻤﻠﮑﺮد ۴.۲ :از  ٪۹۰ | ۵رﺿﺎﯾﺖ از
ﮐﺎﻻ



ﺿﻤﺎﻧﺖ
اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ از  ۱روز ﮐﺎری





ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ

 ۹,۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن

اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ از  ۱روز ﮐﺎری





ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﺻﺎﻟﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ

 ۹,۶۳۰ﺗﻮﻣﺎن

اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺳﺒﺪ

آﯾﻨﺪه

آﯾﻨﺪه

ﻣﺸﺎﻫﺪه ) (۴ﻓﺮوﺷﻨــــﺪه  /ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘـــــﺮ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﺻﺎﺑﻮن ﮔﻠﻨﺎر ﻣﺪل  Coconut Oilﺑﺴﺘﻪ  6ﻋﺪدی







دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ





ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﺻﺎﺑﻮن ﻻﯾﻪ ﺑﺮدار راﮔﺎ ﻣﺪل ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﮐﺪ  02وزن 90

ﺟﺴﺘﺠﻮ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ …

ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ



۱۸,۰۷۰


ﮔﺮم
ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ



ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان
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ﺻﺎﺑﻮن ﻟﻮﮐﺲ ﻣﺪل  Creamy Perfectionﻣﻘﺪار 125
ﮔﺮم ﺑﺴﺖ...



دﯾﺠﯽﮐﺎﻻی ﻣﻦ



۲۸,۰۰۰

دﯾﺠﯽﮐﻼب

ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟





ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

۲۵,۵۲۰



ﺗﻮﻣﺎن

ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ



ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ
ﻧﻮع ﺻﺎﺑﻮن

ﺟﺎﻣﺪ

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای

اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ

ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای

ﺻﻮرت  ,ﺑﺪن  ,دﺳﺖ

وزن

 65ﮔﺮم

ﻋﺼﺎره

دارد

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

دارد

ﻧﻮع وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ

وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E

ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺑﺮﻧﺪ

اﯾﺮان

ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز

ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو

ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮ را ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ




ﺻﺎﺑﻮن اورﮐﻠﯿﻦ ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻨﻪ ﺷﻔﺎف  65ﮔﺮﻣﯽ

۱۰,۵۰۰
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ﺗﻮﻣﺎن

ﺻﺎﺑﻮن زﻏﺎﻟﯽ اورﮐﻠﯿﻦ ﻣﺪل  Charcoalﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 2

ﺻﺎﺑﻮن ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره روﻏﻦ ﺧﺮﭼﻨﮓ اورﮐﻠﯿﻦ ﻣﺪل

ﻋﺪدی ﺣﺞ...

 Beautyﻣﺠﻢ...

۲۴,۰۰۰

ﺗﻮﻣﺎن

۲۰,۰۰۰

ﺗﻮﻣﺎن
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ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮐﺎﻻ DKP - ۹۶۶۱۹۰ :



ﺟﺴﺘﺠﻮ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ …

ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ از
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ



ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ

 دﯾﺠﯽﮐﺎﻻی ﻣﻦ
 ﺑﺎﻻ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

دﯾﺠﯽﮐﻼب





دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ





ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﺤﻞ

ﺑﺎ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ

ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
روﯾﻪ ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

روﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﮐﺎﻻ
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ

ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ

ﮔﺰارش ﺑﺎگ

درﺑﺎره دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ

ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی

ﻟﻄﻔﺎ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

 ۷روز ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ



ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞﺑﻮدن ﮐﺎﻻ

از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ:

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﺗﺎق ﺧﺒﺮ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ
ﻓﺮوش در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ

ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ؟



آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ

ارﺳﺎل

دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

   

ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ  ۲۴ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ۰۲۱ - ۶۱۹۳۰۰۰۰ :

آدرس اﯾﻤﯿﻞ info@digikala.com :

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻏﯿﺮﺗﺠﺎری و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮآوران ﻓﻦ آوازه )ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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