
 اگر شما هم از مشتریان دیجی ممبر هستید و قصد  خرید فالوور  و یا الیک و ویو … را داشته  باشید. لطفا راهنمای
 خرید از سایت رو مطالعه نمایید  یه خبر خوب هم اینه که داخل این آموزش یه  کد تخفیف  گذاشتیم اگه کامل بخونید

 میتونید از این کد تخفیف هم استفاده کنید.

 1- منوی کناری رو لمس کنید تا بتونید منو رو ببینید
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 2-  بعد از اینکه منوی کناری را لمس کردید یه منو برای شما باز می شود که می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

 

  



 3- زمانی که یکی از موارد فوق را بر حسب نیاز خود انتخاب نمودید دوباره زیر منوهای مربوط به آن گزینه برای
 شما نمایش داده خواهد شد مانند تصویر زیر که ما روی گزینه ممبر کلیک نموده و زیر گروه آن را می توانید مشاهده

 نمایید.

 



  

 4- بعد از انتخاب به صفحه ی دیگری هدایت می شوید که می توانید مطابق با نیاز خود یکی از پلن ها را سفارش دهید
 که در تصویر زیر ممبر تلگرام ارزان 1000 عدد را انتخاب نموده ایم. بعد از انتخاب خود روی دکمه ثبت نام و

 سفارش کلیک کنید تا به صفحه ی دیگری هدایت شوید.



 

  



 3- دقت کنید در این صفحه اطالعات خود را به دقت وارد نمایید و مطابق با راهنمای تصویر زیر عمل نمایید، یعنی
 ابتدا  آیدی کانال یا اینستاگرام یا لینک پست  و … را وارد نمایید و سپس شماره تلفن همراه خود را به درستی وارد

 کرده و بعد از آن روی دکمه ادامه کلیک کنید.

 

 3- بعد از کلیک روی دکمه ادامه با تصویر زیر روبرو می شوید که می توانید یکی از درگاه های امن دیجی ممبر را
 انتخاب نموده و سپس رو دکمه ثبت سفارش کلیک نمایید تا به صفحه پرداخت هدایت شوید. بعد از وارد شدن به
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 صفحه پرداخت اطالعات کارت بانکی خود را وارد نموده و پرداخت را انجام دهید. بعد از پرداخت سفارش شما در
 لیست نوبت قرار گرفته و در سریع ترین زمان ممکن به آن رسیدگی خواهد شد.

  



 

  

  



digi-members-first  کد تخفیف اولین خرید 

  

 روش پیدا کردن آیدی اینستاگرام و لینک پست های اینستاگرام

 

  

 پشتیبانی فقط تلگرام لطفا  عضو کانال  شوید و اگر سوالی مشکلی دارید از پشتیبان بپرسید

 پشتیبانی تلگرام

 سواالت متداول در هنگام خرید

 من ثبت سفارش کردم چه قدر طول میکشه تا سفارشم کامل بشه ؟

 زمان انجام سفارش ها بین دو تا 48 ساعت هستش که واسه سفارشات تعداد باالتر از 10 کا بیشتر هم میشه

  

 آیا من 5 هزار تا فالوور خرید 5 کا میزنید ؟

 ما معموال سفارشات رو بیشتر میزنیم تا مشتری رضایت داشته باشه از سایتمون تا تضمین بدیم ریزشش خیلی کمه

  

 چه مقدار ریزش خواهم داشت؟
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 بستگی به پیجتون داره اگر پیجتونو همشو ما زدیم مطمن باشید ریزشش خیلی کم خواهد بود و تضمین ریزش داریم تا
 چند روز بعد از ثبت سفارش

  

 بعد از ثبت سفارش نیازی به عمومی کردن پیج هست ؟

 بله بعد از این که سفارشتون رو پرداخت کردید باید سریعا پیجتون رو عمومی بکنید تا ما بتونیم سفارش رو تکمیل
 کنیم

  

 من ثبت سفارش زدم ولی نیومده چرا ؟

 چند تا دلیل داره یکی مثال ادرس رو اشتباه بزنید

 یا پیجتون خصوصیه

 یا سفارش تراکنشش موفق نبوده یا خطایی بانکی داشتید که در این صورت به پشتیبانی سایت مراجعه کنید تا سریعا به
 مشکلتون رسیدگی بشه

  

  

 من سفارش تعداد باال دارم چی کار کنم ؟

 هم میتونید برید پشتیبانی و از اونجا اقدام به خرید کنید و هم میتونید از سایت بخرید مثال اگه قصد خرید 100 کا
 فالوور ارزان  رو دارید از سایت میتونید پیکیج 10 کا رو چند بار به سبد خرید اضافه بکنید و یا بعد از ثبت سفارش
 میتونید در صفحه پرداخت جلوی سفارش هر چه مقداری می خواهید عدد بگذارید. در حالت پیش فرض یک هستش

 که میتوید با تغییر اون به 2 و. سه . 10 یا بیشتر حجم سفارشتون رو افزایش بدید.

  

 شرایط عودت وجه :

 از اینکه شما را در حین مطالعه این بخش می بینیم، بسیار متاسفیم! چنانچه بازگشت وجه به دلیل لغو سرویس یا
 خدمات انجام می پذیرد، بسیار خوشحال می شویم چنانچه ضعف در خدمات این شرکت منجر به این امر شده است، از

 آن مطلع شویم و در جهت رفع آن بکوشیم.

 بنابراین در صورت تمایل می توانید با ارسال درخواست به واحد  پشتیبانی و ارائه مدارک هویتی از جمله کارت
 بانکی که پرداخت را انجام دادید و کارت ملی درخواست برگشت وجه را صادر کنید
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 1- سفارش اشتباه که  باید در همان دقایق اول انجام قبل از ثبت در سرور باید با پشتیبانی تماس گرفته شود و
 درخواست عودت وجه نمایید.

 2- بعد از ثبت در سرور امکان بازگشت وجه وجود ندارد چون سفارش فالوور امکان کنسل ندارد.

 3- اگر اینستاگرام شرایط تحریم های افزایش فالوور را شدید تر کند یا قوانین اتخاذ کنند که موجب بسته شدن پیج یا
 حذف فالوور های مشتری شود این خارج از توانایی های سایت بوده و امکان برگشت مبلغ در چنین مواردی وجود

 ندارد.

 3 – نکته مهم : سرعت زدن فالوور در چند ماه اخیر افت بسیار شدیدی داشته که برای برخی پیج ها وضعیت خیلی
 اسفناک است چنانچه سایت سفارش 10 کا یا 5 کای شما رو در طی 15 روز آینده نتوانست کامل نماید می توانید
 بازگشت وجه نمایید مبلغ برگشت داده شده بعد از کسر مقداری که زده شده است انجام میگیرد مثال از 10کا 2 کا

 مانده پول 2 کا برگشت داده می شود.

  نکته مهم:

 در هنگام سفارش نباید پیج خصوصی شود یا به قول معروف غیر عمومی شود چون موجب کنسل شدن●
 سفارش در سرور ها میشود.

 در هنگام سفارش نباید ایدی پیج تغییر پیدا کند که موجب میشود دیگر سفارش شما ادامه پیدا نکند.●

 


