ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺎراﻧﺘﯽ USB
 Flash Driveدر اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
ﭼﻪ ﺑﻪ آن ﺑﮕﻮﺪ ﻓﻠﺶ و ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺪ  USBﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
دﺳﺘﮕﺎه  USB Flash Driveﻫﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر
دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﯾﻢUSB Flash Drive .ﻫﺎ در
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ
از ﻣﺪلﻫﺎ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ ﻓﺮﻋﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻬﻤﯽ از USB Flash Driveﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﮔﺎراﻧﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی .USB Flash Drive
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﯿﺮه اﻃﻼﻋﺎت از آن دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ آن ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ
ﺷﺪه و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮب ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﻮد .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی USB Flash
 Driveو ﮔﺎراﻧﺘﯽﺷﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزار و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
 USB Flash Driveدر ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

آوﻧﮓ
ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮﻧﺪ  ADATAاﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ USB

Flash Driveﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .آوﻧﮓ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش دارد.
 USB Flash Driveﻫﺎی آوﻧﮓ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ را دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻋﻮض ﮐﺮدن ﮐﺎﻻی ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻧﻮ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در ﻃﻮل  ۵ﺳﺎل

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺧﺮاب ﺷﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل را از ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﯾﺎ ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام آن .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
آوﻧﮓ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﮐﺎﻻی ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺎ ﮐﺎﻻی ﻧﻮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت
ﻗﯿﻤﺖ و راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آوﻧﮓ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﯿﺰ دارد .ارﺗﻘﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻻی ﺧﺮاب ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪل ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﻣﺪل
ﺑﺎﻻﺗﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ؛ آوﻧﮓ ﺑﺎ اﺧﺪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻣﺘﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ  USB Flash Driveﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺘﯿﻦ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اورﺟﯿﻨﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﯿﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی Silicon

 Power،Pqi، Emtec، Kodak، Apacer، Kingstar، Energizerدر زﻣﯿﻨﻪ  USB Flash Driveاﺳﺖ
و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دارای ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺘﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮی و ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﻮاسﺑﯽ ﻓﻠﺶ دراﯾﻮ ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ )ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ( ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج
ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﻼ دو ﺑﺮﻧﺪ اﻧﺮژاﯾﺰر و اﻣﺘﮏ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت  USB Flash Driveﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺿﻤﺎﻧﺖ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯿﻢ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻻﯾﻒ ﺗﺎﯾﻢ وﺟﻮد دارد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮان از وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺎراﻧﺘﯽ
ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮارد ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺮماﻓﺰاری ﺣﻞ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪون
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ،ﻫﻢ ﺟﻌﺒﻪ )ﭘﮏ ﻣﺤﺼﻮل( و ﻫﻢ
ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﺤﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮان رﻫﺠﻮ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان رﻫﺠﻮ در ﺣﯿﻄﻪ  USB Flash Driveدو ﺑﺮﻧﺪ  Sandiskو  Sonyرا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ
دو ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﺧﯿﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ دو ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ
ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮔﺎراﻧﺘﯽ  USB Flash Driveاز اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻌﺒﻪ و
ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام )ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ  Sandsikو ﮐﺎرت ﮔﺎراﻧﺘﯽ )ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ  (Sonyرا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان رﻫﺠﻮ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺪارد.
روش ﮐﺎر اﯾﺮان رﻫﺠﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داده ﭘﺮداز راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻼش
ﺷﺮﮐﺖ داده ﭘﺮداز راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻼش USB Flash Driveﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی  HPو  PNYو  Galexbitرا
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی
وارد ﺷﺪه دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ )ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  HPو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ (Galexbit

ﻫﻤﮕﯽ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ )ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ( را دارﻧﺪ.
ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  HPﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ را دارﻧﺪ و ﺑﺎر
دوم ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ  Galexbitدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ داده ﭘﺮداز راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻼش اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻻﯾﻒﺗﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،از ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داده ﭘﺮداز راﯾﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﮏ و ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ﻣﺤﺼﻮل دارد و ﺧﺪﻣﺎت
ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮد را در  ۵اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﮔﯿﻼن،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ:
ِ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎردﻫﺎی
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر
اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪای در زﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دارﯾﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

