
Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 
وعمل عالمة تجاریة والمشاركة



ادخل رقم ھاتقك لتسجل 

بالتطبیق وسوف یصلك

.كود التفعیل فى رسالھ نصیة 

من المتجر یمكنك تحمیل البرنامج 

CChat :والبحث باسمبھاتفك الجوال الخاص 

الذھاب للعالمات التجاریة 12

 لتتمكن من جدیدعلى عالمة والضغط 

....إنشاء عالمة تنجاریة خاصة بك 
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تجاریةعالمة وعمل  Cchatكیفیة تنزیل تطبیق 



یة قم بتحمل صورة الغالف لعالمتك التجار

جاریة قم بتحمل الصورة األساسیة لعالمتك الت

)الشعار( 

.أدخل أسم عالمتك التجاریة 

.اختر الدولة 

تجاریھ اختر الفئھ المناسبة لعالمتك ال

.لتجاریةفئھ فرعیة لتوضح بشكل أكثر مجال عالمتك ا

العملھ الخاصة ببلدك أختر 

. ھیمكنك كتابة وصف مختصر لعالمتك التجاری

ریة أحفظ بیانات عالمتك التجا
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) جدید( بعد الضغط على  - إنشاء عالمة تجاریة

سیفتح لك نافذة جدیدة  لتسجیل عالمتك التجاریة ، والتي من خاللھا 

عم، علماً ستتمكن من عرض منتجاتك و انشاء قنوات لك و انشاء قسم للتواصل او الد

.لبةان ھذه الخدمة تتناسب مع الطلبة و المدارس للتواصل مع الطلبة و عوائل الط
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یمكنك التعدیل على معلوماتك

ةالتواصل مع خدمھ عمالء العالمھ التجاری

عرض المنتجات 

ة البار كود الخاص بعالمتك التجاری
ي في استخدامھ فماقمنا بذكرة فیما سبق حیث یمكن ( 

)عتكشركتك داخل ریادي لكي یتمكن الزوار من متاب

را صور المنتجات التى قمت برفعھا مؤخ

القنوات الخاصھ بمنتجاتك 
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التفاعل ومشاركة العالمة التجاریة 
:من خالل عالمتك التجاریة ستتمكن من التالي

.إنشاء قناة  او عدة قنوات لشركتك او مدرستك -١

.و تقسیمھا حسب المنتج) المنتجات( داخل  كتلوجإنشاء  -٢

وھذه ) Massage( وضع قسم لخدمات العمالء او للتواصل من خالل قسم  -٣

. تمكن الزوار من التواصل معك بشكل خاص دون معرفة رقم جوالك الخاصیھ
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المتك یمكنك تنزیل البار كود الخاص بع

ومن ثم رفعھ في ملفك  التجاریھ

ك الشخصي او شركتك في ریادي، وذل

عك لیسھل انتشار منتجك و التواصل م

.ومعرفة كل جدید عنك



تواصل المتابعین مع عالمتك التجاریھ بتطبیق ریادي على              طریقھ رفع كود  

5اضغط حفظ

1الضغط على عالمھ الرسائل

2 كتابھ اسم القناة

یمكنك اختیار 
رقمك الخاص 

ك للتواصل  ویمكن
ایضا ان تختار 
احد اصدقائك 

ل لیتلقى ھو رسائ
 المتابعین والرد
 علیھا وتستطیع

ایضا وضع كود 
سري للرسائل 

لمزید من الحمایة 
لعمالئك
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4أختر االسم 

إضغط على صوره الكود الموجودة بعالمتك 
التجاریة 

 األول خیارنقم بالضغط على الكود وسیظھر لك 
.لتحمیلھ في البوم الصور و الثاني ارسالھ ایمی
ك بعد تنزیلھ بإمكانك وضعھ في شركتك او ملف

الشخصي في ریادي
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www.riyaadi.com

                  من خالل تطبیق للتواصل معنا


