
CenturyPromise ਐਪ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਲਾਈਵੱੁਡ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, CenturyPly ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲਾਈਵੱੁਡ 
ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ QR ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ, QR ਕੋਡ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਅਸਲ CenturyPly ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, 
ਇਹ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
CenturyPromise ਐਪ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਲਂੋ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

CenturyPromise ਐਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਿਵਂੇ ਕਰੀਏ?
ਕਦਮ 1:

ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਪਲੇਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਐਪਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।
ਐਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਐਪ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।
ਐਪ ਹੋਮ-ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ‘ਸਕੈਨ QR ਕੋਡ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ‘QR ਕੋਡ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਦਮ 2:

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ QR ਕੋਡ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ QR ਕੋਡ ਵਿਊਫਾਈਂਡਰ ਆਇਤਕਾਰ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਲੱਗ 
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕਦਮ 3:

ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ CenturyPly ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ‘CenturyPly ਅਸਲ ਉਤਪਾਦ’ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਟਾਈ, ਆਕਾਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਐਪ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। –
https://www.youtube.com/watch?v=efa-PlhMANo 



ਕੀ CenturyPromise ਐਪ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ?
CenturyPromise ਐਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ CenturyPly ਉਤਪਾਦ QR ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ CenturyPly ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਉਤਪਾਦ QR ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵਂੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 
‘ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ CenturyPromise ਐਪ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
ਹਾਂ। CenturyPromise ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਂਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। -
https://www.youtube.com/watch?v=nHxiMHN8FP0

ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲ CenturyPly ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ "ਅਸਲ CenturyPly ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰੋ। 

ਕੀ ਪਾਲੀਵੱੁਡ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲਂੋ CenturyPromise ਐਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਾਂ। CenturyPromise ਐਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਗਾਹਕਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਲਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 
ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਂੈਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵਾਰੰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ 
ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ QR ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ CenturyPly ਪਲਾਈਬੋਰਡਾਂ 
ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ CenturyPly ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ QR ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।


