
باسمه تعالی

 توییترهمانطور که میدانید برای اینکه فروش خود را افزایش دهید باید حضور فعال در شبکههای اجتماعی همچون
و بمعرفی محصول و خدمات خود در آنجا بپردازید.– فیس  بوک  گوگل پلس و غیره داشته باشید - 

 امکان و سرویس جدید پرداخت از طریق شبکههای اجتماعی را برایePayBank.irما در خانواده درگاه پرداخت 
شما وب مستر و پذیرنده گرامی فراهم آورده ایم.

 و وارد کردن شماره تماس همراه خود بطور صحیح ازePayBank.irشما میتوانید با عضویت در درگاه پرداخت 
  وPay By Phoneلزم بذکر هست که برای تسویه حساب بانکی پرداخت های  این امکان بهره مند شوید.

Social Network.نیاز به تاییدیه حساب کاربری خویش خواهید داشت 

مدارک مورد نظر برای تأیید حساب کاربری برای استفاده در شبکههای اجتماعی عبارتند از :
کپی کارت ملی باسم افتتاح کننده حساب 

کپی قبض تلفن همراه یا قبض تلفن ثابت
 ایمیل نمایید.ariacoders@yahoo.comمدارک فوق را برای 

 بششرایکد پذیرندگی صادرشششدهحاوی  ه ثبتی در سایت درگاه پرداخت ارسال پیامک از خود تلفن همرا
 09141776345 بشماره   ePayBank.irحساب کاربریتان در 

لزم بذکر هست که تغییر شماره همراه بعد از تأیید حساب کاربری باعث مسدودیت اکانت کاربری خواهد شد و
برای تأیید مجدد نیاز به انجام مراحل تاییدیه حساب کاربری خواهید بود

 ارسال ننموده باشند انجام نخواهد پذیرفت. مادامی کهتسویه حساب بانکی  با اشخاصی که مدارک تاییدیه را

چنانچه محصولت ارائه شده توسط پذیرندگان در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه باشسسد، در صسسورت درخواسسست
و پیگرد قضایی خواهد داشت ومراجع ذیصل،ح، اطلعات و مشخصات پذیرنده در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت 

حساب کاربری شخص برای همیشه در سایت درگاه پرداخت بلوکه و مسدود خواهد شد٪

برای استفاده کردن از این امکان باید بدین طریق لینک خرید خود را در پست شبکه اجتماعی خویش قرار دهید.
 زیر: مثالکافیست پارامترسازی لینک صحیحی بانجام برسانید به طریق

 میباشد و در سایت درگاه پرداخت پذیرندگی فعال دارد  و09121234567فرض کنید که شماره همراه فرضی 
 هزار تومان را از مشتری خویش دریافت کند کافیست چنین لینکی را در پست20میخواهد برای کالیی مبلغ 

محصول خویش قرار دهد:
http://epaybank.ir/secure_gateway/social_networks.php?
mobile=  09121234567  &price=  200000  

مبلغ به فرمت ریال باید وارد شود و پارامترها دقیق ًا بهمین شکل و عین همین لینک باید ایجاد شوند.
 موفق باشیددر صورت داشتن هرگونه سؤال میتوانید از بخش تماس با ما بهره مند شوید.                            

ePayBank.irدرگاه پرداخت 
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