آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ دﯾﺠﯽ دﮐﯽ در اﻟﮑﺎﻣﭗ ۹۷
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎص
ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری را در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را در ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ دﯾﺠﯽ دﮐﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎراﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ ،ﮔﻮﺷﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ آن را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ

ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر  21ﺳﺎﻟﻪ دﯾﺠﯽ دﮐﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .او در
ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺎت دﯾﺠﯽ دﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

روش ﮐﺎر دﯾﺠﯽ دﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ .اﮔﺮ ﺑﻮرد دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﭙﺮدازد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺎ در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،زﻣﺎن آﻣﺎده
ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﺰﯾﺖ دﯾﺠﯽ دﮐﯽ را ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺷﺎﯾﺪ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮔﺎراﻧﺘﯽ ،دﯾﺠﯽ دﮐﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺑﺮ را ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯽ دﮐﯽ در اﺑﺘﺪا ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ راﯾﮕﺎن آﻏﺎز ﮐﺮده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎ
را ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﮐﺎر دﺷﻮار و زﻣﺎنﺑﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ و ﺑﻪ
ﻟﻄﻒ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﺤﻞ ،اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎری از دوش
اﻓﺮادی ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻓﻮری و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ

ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎهﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

