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اﯾﻦ روز ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺬب و
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺑﺎﯾﺪ در اراﺋﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺎ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﭘﺮاﺗﻮر دوم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از راه اﻧﺪازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی رﺳﻤﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:
»ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر دﯾﺘﺎی اﯾﺮان ،در راﺳﺘﺎی
ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی آﻧﻼﯾﻦ ) (Chatدر وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﺎت وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﻫﻔﺖ روز
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت و درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد،
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ی وبﺳﺎﯾﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﺪاﻗﻞ  ۲دﻗﯿﻘﻪ در وبﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﺴﻞ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻨﺠﺮه ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در اﯾﺮان ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ی
ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ) ،(e-careﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ی ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی )اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻣﻦ( و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد«.
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