ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  ۳۷۷ﺧﯿﺮی؛
ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در
اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،دی ۱۳۹۶
ﺷﻤﺎر ﺧﻮدروﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو از  250ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .از اﯾﻦ
رو ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﯿﺮی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﮐﻪ ﻇﺮف دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻫﺎ را در ﺑﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،در اﻗﺪاﻣﯽ ﺗﺎزه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﺑﺰرگ در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز زده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮدرو ﻫﺎ

دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺪارد.

اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺠﻬﺰ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻠﺸﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﮐﺮج ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﺗﻮﺑﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ از

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻮدروﻫﺎ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب
ﺗﻬﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری وﺳﯿﻊ در ﻣﺴﺎﺣﺖ  3600ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﮏ ﻫﺎی ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﺮﯾﻊ ،اﺗﺎق ﻣﺨﺼﻮص رﻧﮓ و اﺗﺎق اﯾﺰوﻟﻪ
ﺻﺎﻓﮑﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺳﯽ ﮐﺸﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﭼﺮخ و ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺟﺰای ﻓﻨﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮدرو در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎﻻی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی  MVMو ﭼﺮی ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

 25ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎرﻧﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  50دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  377ﺧﯿﺮی ﻣﺪﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت
دﻫﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص آدرس و ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ  377ﻣﺪﯾﺮان

ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻤﺎس:
026-34215184
026-34215185
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

