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واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﺗﺮاﻣﺎرت ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﻼش ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﻌﺎﻟﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮدارد و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﺤﻘﻖ
اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪروز ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﯿﺶ از ۱۰
ﻫﺰار ﮐﺎﻻی ﻣﺘﻨﻮع دارد و ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ۱۰روزه ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺟﺬب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه
آﺗﺮاﻣﺎرت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪی و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،از دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺑﯿﺶ

از  20ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﺗﺮاﻣﺎرت ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪی رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺨﻮﺑﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺘﺮی را در
ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﮔﻮﺷﯽ اﭘﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﻮاوی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ( ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﻟﭗ
ﺗﺎپ ،ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ )ﻣﺎدرﺑﻮرد ،ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﭘﺮدازﻧﺪه ،دراﯾﻮ ﻧﻮری اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل و اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل(،
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی )ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ و اس اس دی ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺎل و اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل( ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ،دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻋﮑﺎﺳﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزی )ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ و اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ و
ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ( Tﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﯿﺲ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻣﯿﻨﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ( ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ
)ﻣﻮدم ،ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ،روﺗﺮ و اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ،ﺳﻮﭻ( ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی اداری )ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ،ﻓﮑﺲ ،اﺳﮑﻨﺮ(،
ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ )اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻟﭙﺘﺎپ ،ﺗﺒﻠﺖ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﯿﺲ اﺳﻤﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﻤﺒﻞ راﯾﮕﺎن ﻗﻄﻌﺎت.
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﻟﺪ آﺗﺮاﻣﺎرت

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﺗﺮاﻣﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ دارد در روز ﯾﮑﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ از  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ  500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ از آﺗﺮاﻣﺎرت را ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺪاﯾﺎی ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻮﻟﺪ آﺗﺮاﻣﺎرت ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

