ﮔﻠﺪﯾﺮان را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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آﻧﻬﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺑﺮﻧﺪی ﺧﺎص ]ﺣﺎل در ﻫﺮ ﺣﻮزه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ[ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و آﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎزه آن
ﺷﺮﮐﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﺶ و ﺣﺘﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﮔﻠﺪﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ال ﺟﯽ در اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﺣﻀﻮری ﭘﺮ رﻧﮓ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎن و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺧﻮد را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای دﻋﻮت از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای رﺳﻤﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ال ﺟﯽ ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺟﻮاﯾﺰ
ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ده ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ
ﮔﻠﺪﯾﺮان ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﻠﺪﯾﺮان ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﯾﮋه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺎﮔﺮام را ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺳﮑﺘﺎﭘﯽ ﺧﻮد
دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺎ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﺪﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺳﺎﯾﺪ ﺑﺎی ﺳﺎﯾﺪ ،ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ،ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ،ﯾﺨﭽﺎل،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﻓﺮ ،ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ و ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی( ،اﻧﻮاع ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ ،ال ای دی OLED ،و ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ “ﻫﺎی ﻓﺎی” ،DVD Player ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺘﯽ ،روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری را ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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