
 

 ----------- هذیزیت هحتزم شزکت

 سالمبب 

، تجْیشات تَْیِ هطبَع اًَاع هعزفی ٍ فزٍشرٍشی ًَیي در  3131اس سبل دهبتجْیش  ، هجوَعِ هزجعکِ هیذاًیذّوبًطَراحتزاهب 

 ریشی ٍ اجزا ًوَد. بزًبهِکشَر در اٍلیي ببر بزای  جکَسی ٍ تجْیشات کٌتزل ٍ ایوٌی راگزهبیشی ٍ هَتَرخبًِ، تجْیشات استخز، سًَب،

کبالّبی آًالیي ّبی اهزٍسی فزٍش  لتفزمپ سبیتْب ٍ قبل اس سهبًی کِ سبلْب،  فزٍشگبّی کشَرسبیت اٍلیي بعٌَاى  ایي هجوَعِ تخصصی

ٍ  جعایي سبیت هز ،تیکشئِ گَگل آًبلی ٍ اکٌَى طبق آهبر هعتبز ٍ قببل ارا کزدکبر خَد را آغبس ، در کشَر ایجبد گزدًذ عوَهی ٍ هصزفی

 هی ببشذ! فبرسی، اًگلیسی ٍ عزبیدر سببى ّبی  ّشار ببسدیذ ارسشوٌذ هبّبًِ 054دارای حذٍد  تخصصی

بزج خٌک داکت اسپلیت کَیل في  کتگَری تجْیشات تبسیسبت ) هبًٌذ : کَلز گبسی ٍ اسپلیت 08ایي سبیت عالٍُ بز ایٌکِ در توبهی 

 کلیِ تجْیشات استخز،سًَب ٍ جکَسییًَیت ّیتز هبذل حزارتی پکیج دیَاریدیگ فَالدی دیگ چذًی هشعل ، َّاسبس کٌٌذُ

رٍش ّبی تبثیز گذار دیجیتبل هبرکتیٌگ ٍ ببساریببی دیگز اس  ّوچٌیي ،اٍلیي ًتبیج سزچ گَگل دیذُ هی شَد( در  ٍ...اًَاع تجْیشات کٌتزلی

دّْب کبًبل تلگزاهی  در گستزدُ ، حضَرسبیت پز بیٌٌذُ کشَر 88;یتیَ در تبلیغبت ً ،ایٌستبگزامتخصصی هبًٌذ تبلیغبت در پیج ّبی 

کبرفزهبیبى، ،هٌْذسیيشبهل )هخبطب اختصبصی  080888ٍیژُ بِ حذٍد ّبی  SMSاس ارسبل  زیّوچٌیي بْزُ گی ٍ ...ٍ ، ٍرسشی خبزی

  بْزُ هی بزد. (، هذیزاى خزیذ ٍ هسئَلیي تذارکبتسبساى ، اًبَُهشبٍراى

ٍ اس اهکبًبت استفبدُ  ٍ ّوکبری دٍ جبًبِ چٌبًچِ هبیل بِ ٍ بَدُ تعذددهبتجْیش در حبل حبضز دارای ًوبیٌذگی ّبی فزٍش هّوچٌیي 

بب  تَاًیذهی ، ّستیذبزًذ ٍ فزٍش بیشتز هحصَالت خَد  ءبقدر سهیٌِ ارت تخصصیٍ ایي هجوَعِ شٌبختِ شذُ تَاًوٌذی ّبی 

هبًٌذ ًوبیشگبُ تخصصی ٍ )،دهبتجْیشهجوَعِ در ًسبت بِ اًجبم ایي هْن عصز دیجیتبل  استفبدُ اس فزصت ّب ٍ اهکبًبت هٌحصز بِ فزد

 ًوبئیذ. ٍ هَثزتزی استفبدُ جبهع تز دیجیتبل هبرکتیٌگ تخصصیاس فزصت ّبی اقذام ًوَدُ ٍ ،پزبیٌٌذُ(

 ذاسینَ دراًــزحی ًــن ٍ طــیـفکبف بشـلک را سقـفـ                نبًین ٍ هی در سبغز اًذاسیـب تب گل بزافشبیــ

 . شبب دهـبتجْیــ، اًگلیسی ٍ عزبی  سببًْبی فبرسی تجبری دربِ اهیذ بزداشتي اٍلیي گبم در بزقزاری ٍ تَسعِ ّوکبریْبی دٍجبًبِ ٍ 

 "در خبٍرهیبًِ تجْیشات تبسیسبت قیوت ّبیٍ  بزًذّب، بْتزیي شدهبتجْیـــ"

            تزام ـ آٍا خلیلیبب احـ   

دهبتجْیش هَر دیجیتبل هبرکتیٌگهذیزیت ا  
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