Hướng dẫn sử dụng website nhip-cau-yeu-thuong.com
Chào mừng các bạn đến với website http://nhip-cau-yeu-thuong.com để sử
dụng đầy đủ tính năng của website. Trước tiên bạn cần đắng ký thành viên và
kích hoạt tài khoản sử dụng.

Bước 1 – Đăng ký thành viên
Tại trang chủ bạn chọn đăng ký thành viên

-

Điền đầy đủ thông tin cần thiết theo mẫu sau

Bước 2 – Cập nhật thông tin cá nhân
-









Sau khi kích hoạt tài khoản từ email xác nhận thông tin đăng ký thành
viên các bạn có thể cập nhật hình ảnh và các thông tin chi tiết để giới
thiệu bản thân với mọi người

Bạn có thể cick chọn chỉ sửa thông tin cá nhân để chỉnh sửa: Họ tên, tuổi,
địa chỉ…
Đăng hình ảnh và cập nhật hình đại diện
o Lưu ý :
 Với thành viên thường bạn chỉ đăng được 3 hình ảnh.
 Thành viên VIP bạn có thể đăng tối đa 20 hình ảnh.
Lựa chọn các thông tin cơ bản cũng như nghề nghiệp đúng với bạn.
Giới thiệu đôi chút về bản thân, cũng như các sở thích.
Lựa chọn mục tiêu tìm kiếm để dễ dàng hơn trong tìm kiếm.
Hoàn tất quá trình cập nhật thông tin.

Bước 3 – Tìm kiếm và làm quen với các thành viên
khác thông qua hộp thư.


Chọn các tiêu chí tìm kiếm trong khung tìm kiếm.



Lựa chọn thành viên phù hợp với bạn và gửi thư làm quen.



Điền nội dung thư khi gửi



Theo dõi hộp thư thường xuyên để kiểm tra có người liên hệ với bạn.

*Lưu ý:Mỗi ngày thành viên thường sẽ được 3 lượt gửi email miễn phí.Để thêm lượt gửi
email cho mình bạn có thể : Cick vào đây để thêm lượt gửi email

Chúc các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của riêng mình.

