اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در ﻣﯿﺮداﻣﺎد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
دوام ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ در اﯾﺮان و ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،از
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻧﺎم ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از
ﺳﺎل  1382و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اداری ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ آﻏﺎز
ﻧﻤﻮد .اﻣﺮوز و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ و در ﺑﺮج رز
ﻣﯿﺮداﻣﺎد واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ در ﻣﯿﺮداﻣﺎد
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
آنﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺠﺮ و ﺟﻨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ اﺧﯿﺮا و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در ﺑﺮج رز ﻣﯿﺮداﻣﺎد اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه و آﻣﺎده
ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺰوم اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﻣﯿﺮداﻣﺎد اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ،ﺑﺎ راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮک ،دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻟﯿﻞ دوم ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮده،
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺮج رز ﭘﺎرک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ،آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺮو ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ در ﻣﯿﺮداﻣﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﻮار ﻣﺘﺮو ﺷﻮﯾﺪ و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯿﺮداﻣﺎد واﻗﻊ در ﺧﻂ  1ﻣﺘﺮوی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﯿﺎده
ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮج رز و ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح
ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮج رز ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ،اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اورﺟﯿﻨﺎل و
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در اﯾﺮان ،ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
و اداری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اورﺟﯿﻨﺎل در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ Panasonic
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ واﻗﻊ در ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﻮاع ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ژاﭘﻨﯽ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺻﻠﯽ و ﺻﺪ

در ﺻﺪ اورﺟﯿﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ
اﺳﺖ .در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺖ  Panasonicﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ
ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ آﺳﻮدهﺗﺮ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻟﺨﻮاه و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮال و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اداری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﻮﺳﻂ
اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن داﺋﻤﯽ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺷﻮد.

در واﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺠﺮب و ﮐﺎرآزﻣﻮده
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺎﻣﻼ اورﺟﯿﻨﺎل ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻼ
راﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر،

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل
ﮔﺴﺘﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:

ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ
ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ اﺧﯿﺮا و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
راهاﻧﺪازی ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮات ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ

 12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2و  13از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﺪد آن ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای

ﻧﺪارﻧﺪ.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻓﻘﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ از آنﻫﺎ

ﺑﺎﺑﺖ ارﺳﺎل و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻠﻔﻦ ،ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی اوجﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و از ﺗﺮددﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﯽ  https://www.idehal.orgﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ،اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و
اداری ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ،ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻧﺘﺮال ،ﻓﮑﺲ ،وﯾﺪﺋﻮﭘﺮوژﮐﺘﻮر و
دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ و از ﺑﺨﺶ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ

ﻣﺤﺼﻮل ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﺪری ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ،ارزانﺗﺮﯾﻦ،
ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،ﻣﺤﺼﻮل دﻟﺨﻮاه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ

ﺻﻮرت روزاﻧﻪ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت اداری و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ  Panasonicدر اﯾﺪه
آل ﮔﺴﺘﺮ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ  12ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﯾﮏ راه آﺳﺎنﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد و آنﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ  02181010اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در روزﻫﺎی ﮐﺎری و از ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ
اﻟﯽ  20ﻋﺼﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﺎﻣﻊ ،دﻗﯿﻖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺪل دﻟﺨﻮاه و
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻧﯿﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی
ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد و در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﺪه
آل ﮔﺴﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺪ.

ﮐﻼم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺷﻌﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در ﺑﺮج رز واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺮداﻣﺎد اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه و آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ
اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ در اﯾﺮان ﺑﻮد.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع اﯾﺪه آل ﮔﺴﺘﺮ

در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اداری ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ( دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

