راهنمای ثبت نام کاربر
ابتدا وارد سایت  artsale1.comشوید با کلیک بر روی قسمت ثبت نام وارد این صفحه و با توجه به
فعالیت انتخابی خود در سایت (هنرمند ،کلکسیونر ،خریدار) بر روی فعالیت خود کلیک کرده و در صفحه
پیش رواطلاعات مربوطه را درج نمایید ،همچنین رزومه هنری خود را در  WORLDیا  PDFارسال
بفرمایید .در نظر داشته باشید رزومه هنری شما برای  artsale1مد نظر میباشد و از ارسال سوابق غیر
هنری اجتناب بفرمایید .درج تحصیلات غیر هنری شامل تذکر فوق نمیگردد و آن را قید بفرمایید .به جهت
فروش بین المللی آثار کاربران نسبت به ترجمه دقیق و صحیح رزومه خود به زبان انگلیسی اقدام بفرمایید
و آن را به دو زبان انگلیسسی و فارسی ارسال بفرمایید (.در دو فایل )
از شما در خواست میگرد اطلاعات آثار هنری خود را در  worldتهیه و به شرح ذیل برای هر اثر ارسال
نمایید:
_ 1نام هنرمند
 _2نام اثر
 _3سبک
_4متریال بکار رفته
_5سایز
 _6قیمت پیشنهادی
_7سال تولید
_8توضیحات ( استیتمنت) این بخش بسیار مهم میباشد و برای آن حساب ویژه ایی باز بفرمایید و در
صورت لزوم از یک کارشناس
برای تهیه آن استفاده نمایید.

لازم به توضیح میباشد برای هر اثر اطلاعات فوق تهیه گردد و اطلاعات  5اثر در یک صفحه world
ارسال گردد.
تذکر بسیار مهم در مورد قوانین و مقررات میباشد که بطور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد و هر ماه از
کاربران درخواست
میگردد با مطالعه مجدد به جهت امکان تغییر در بهبود و پیشرفت مفاد و مقررات در روند این اصلاحات
قرار گیرند.
پس از ثبت نام در این قسمت منتظر تایید مدیریت سایت بمانید .پس از تایید و اعلام به شما از طریق
ایمیل سایت به آدرس
 admin@artsale1.comشما میتوانید نسبت به بارگذاری تصاویر واطلاعات آثار هنری خود طبق
ویدئوهای
آموزشی شماره  2اقدامات لازم را با ورود به پنل کاربری خودبا استفاده از نام و نام کاربری مختص خود
انجام دهید
لازم به ذکر است وزن آثار هنری شامل تابلو ها نبود ودرج آن تنها برای آثار مجسمه و حجم ضروری
میباشد .نکته دیگر
در مورد کاربرانی میباشد که در قسمت کلکسیونر ثبت نام نموده اند داشتن شناسنامه هنری مستند معتبر
وقانونی از اثر
هنری میباشد که فقط در اینصورت همکاری  artsale1با این دسته از کاربران میسر میباشد.و در قسمت
بعد و در
ویدئوی آموزشی شماره  3درج تصور زمینه پنل کاربری و تصویر خود هنرمند میباشد که با اتمام این موارد
ثبت نام کاربر تکمیل خواهد شد.

