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  DownloadsEasy Digitalهای مناسب جهت فروش محصوالت دانلودی افزونه دانید یکی از فروشگاهطور که میهمان سالم،
 ویژه و متغیر محصوالت فروش ایجاد ینه  درزماست این افزونه دارای امکانات بسیار زیادی است که به یکی دیگر از این امکانات 

 افزونهشود اضافه می EDDای که با آن امکان فروش ویژه به افزونه ،پردازیممی EDD Sale Price افزونه همراه به وردپرس در
EDD Sale Price  قیمت تخفیف خورده در  جهت افزودنبا اضافه کردن فیلدی در قسمت ویرایش محصول،  این افزونهاست که

 .سازدآگاه میاین تخفیف  از بعد از رفتن به قسمت پرداخترا کاربر فروشگاه، 

  

 EDD Sale Price افزونه همراه به وردپرس در ویژه و متغیر محصوالت فروش داستان
در امر فروش محصوالت دانلودی بسیار  شمارااست که  EDDمجازی افزونه  یفروشگاه سازهایکی از بهترین  یدانیدمهمشما  حتما  

ای نیاز است افزونه EDDاین است که به علت نبود قسمت تخفیف ویژه در  EDD Sale Price افزونهکند. علت معرفی کردن کمک می
 شود.بمجهز به این امکان بسیار پرکاربرد هم خود اضافه کنید تا سایت شما  EDDرا به فروشگاه ساز  EDD Sale Price بانام

 

 عبارت است از: EDD Sale Priceافزونه امکانات ویژه 

 EDDافزودن تخفیف ویژه به فروشگاه ساز قابلیت  
 قابلیت تغییر قیمت محصوالت 
 رابط کاربری بسیار آسان 

 

 EDD Sale Price افزونهاندازی نصب و راهبریم سراغ  اگر آماده هستید EDD Sale Price افزونهبعد از آشنایی با امکانات ویژه 
...EDD Sale Price افزونه همراه به وردپرس در ویژه و متغیر محصوالت فروش جهت
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 EDD Sale Priceافزونه نصب 
 برای نصب این افزونه طبق تصویر زیر اقدام کنید:

ت در قسمسپس ها روی گزینه بارگذاری افزونه کلیک کنید و از لینک زیر افزونه را دانلود کنید و یا از قسمت افزونه .1
 بارگذاری، افزونه را بارگذاری کنید.

کنید  جستجومخزن وردپرس  دررا  EDD Sale Priceافزونه را تایپ کنید و  EDD Sale Priceیا اینکه از قسمت کلیدواژه  .2
 کنید. نصب و فعالو سپس 

 
 

 

 را مشاهده کنید. صب افزونهآموزش نتوانید دارید میکه با نصب کردن افزونه مشکلی درصورتی

  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/
https://wordpress.org/plugins/edd-sale-price/
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اندازی این افزونه آشنایی که با نصب و راهیدرصورتاست.  Easy Digital Downloadsی افزونه انداز راهاین افزونه نیازمند نصب و 
 .را مشاهده کنید (اندازی راه و نصب) اول قسمت Easy Digital Downloads آموزشندارید 

 کلیک کنید. روی گزینه افزودن Downloads( بروید و از قسمت یدبار سانوار کناری )  به

 
  

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-easy-digital-downloads/
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 نویسید، با نصب افزونهمیتوضیحات محصول را در فیلد زیر کنید سپس اول عنوان محصول را مشخص میدر قسمت افزودن 
EDD Sale Price  این گزینه شودمی افزوده این صفحه گزینه جدیدیبه :(Sale price)  آن را مشاهده است که در تصویر زیر

 کنید.می

 کنیم تا با روش کار این قسمت هم آشنایی کامل پیدا کنید.گذاری چند محصول را اضافه میقسمت قیمتشنایی بیشتر با برای آ

 :وجود دارد گذارییمتقخب در این صفحه دو روش برای 

 در حالت استاندارد این قسمت وجود دارد.متغیر:  .1
 شود.اضافه می EDD Sale Priceولی این قسمت با نصب افزونه فروش ویژه:  .2

گذاری دهیم. روی گزینه )فعال کردن قیمتکنیم و در آخر روش دوم را توضیح میروش اول را با افزودن سه محصول شروع می
 متغیر( کلیک کنید.
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 شود.یک محصول داده می دراضافه کردن چند نوع و چند قیمت مختلف  اجازه شما به :مختلف هایفعال کردن قیمت

 .دمختلف را اضافه کنی هاییمتباقمختلف  یهانوعتوانید در این قسمت همانند تصویر زیر با زدن گزینه ایجاد قیمت جدید می
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ت از محصوال هرکدامرسید که در این قسمت با زدن دکمه اضافه کردن فایل برای در ادامه به قسمت پیکربندی نوع محصول می
 ها اختصاص دهید.برای این فایلتوانید فایل مرتبط را آپلود کنید و نامی را باال می
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 دهشمشخصهای و دارای قیمتسه نوع مختلف از محصوالت با بعد از انتشار محصول همانند تصویر زیر یک صفحه محصول 
در  شدهمشخص هاییمتباقمحصوالت را  توانید مجموعمیخرید و اضافه شدن به سبد خرید دکمه و با زدن  شودایجاد می

 قسمت پرداخت مشاهده کنید.
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به محصوالت  EDD Sale Price افزونه همراه به وردپرس در ویژه و متغیر محصوالت فروش در آموزشبعد از معرفی قیمت متغیر 
 :رسیمیمویژه 

اید نیاز است طبق تصویر زیر در فیلد اول قیمت برای آن قرار دادهای اگر مایل به ایجاد یک محصول هستید که پیشنهاد ویژه
آپلود ایل فو را انتخاب را وارد کنید و در فیلد دوم قیمت ویژه را وارد کنید و در ادامه به قسمت پیکربندی بروید و نام فایل  اصلی
 .را اضافه کنید موردنظرشده 
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 توانید روی دکمه خرید کلیک کنید و بعد از رفتن به سبد خرید،باشد با انتشار محصول خود میدیگر نیاز به تنظیمات دیگری نمی
 مشاهده کنید. شدهاعمالمحصول ویژه را با نمایش تخفیف 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://shahrwp.com/login-page/
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