اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﻫﻮآوی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮان
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎره ای ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان
اﯾﺮاﻧﯽ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻫﻮآوی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی اش را ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ دﻓﺘﺮ ﻫﻮآوی در اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﺒﺮی رﺳﻤﯽ را ﺑﺮای دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ از
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺪون واﺳﻄﻪ از
)ﭼﺖ( ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻮآوی ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت 24
ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮی آن ﻻﯾﻦ َ
ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد
ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﯽ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻫﺎ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﮔﺎراﻧﺘﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ و… در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
)ﭼﺖ( در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار  HiCareﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ
اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی آن ﻻﯾﻦ َ
ﻓﺮض در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در دﺳﺘﺮس ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻮآوی ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از
)ﭼﺖ( در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ،ﺑﻪ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺘﯽ در اﯾﺎم
اﻣﮑﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی آن ﻻﯾﻦ َ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻮآوی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آن ﻻﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻤﯿﺪ ﺷﺎﻫﺮخ ﻧﯿﺎ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻫﻮآوی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺖ“ :ﻣﺎ در
ﭼﺖ آن ﻻﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻤﺎن در ﻧﻈﺮ
ﻫﻮآوی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای َ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮال در ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻮآوی ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ،در ﺣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد”.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﻤﺖ ﻫﻮآوی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮏ  https://goo.gl/8zspMfﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻮآی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
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