گرٍّ بازگاًی اکطْى با بِرٍ گیری بیع از  81ضال تجربَ ّ فؼالیت ارزًذٍ در زهیٌَ فرّظ ّ پخع لْلَ ّ اتصاالت ضاختواًی ّ دارا بْدى
ًوایٌذگی از تْلیذکٌٌذگاى برجطتَ داخلی ( آذیه – صتاري گلپایگان – ویوپایپ – صوپرپایپ – پلیران – ویک بضپار  -ویوفلکش –
صیىا لولً یزد) هجوْػَ ای از هطلْب تریي ّ با کیفیت تریي کاالُا ّ اجٌاش را در زهیٌَ لْلَ ّ اتصاالت فراُن ًوْدٍ ّ در اًباری بَ

ّضؼت  8011هترهربغ ّ با رخیرٍ هٌاضبی از کاال ُوْارٍ آهادٍ ارائَ خذهت هی باغذ .

چرا ما اوتخاب شما خًاَیم تًد ؟
ارتباط هطتقین با هػتریاى بَ ها ایي اجازٍ را هیذُذ تا ًیازُای آًِا را بِتر ّ ضریؼتر غٌاضایی کردٍ ّ بر اضاش ایي ًیازُا بِتریي
خذهات را ارائَ ًوایین

√

مىاسة تریه قیمت ) ارائٍ تیشتریه تخفیف )

یکی از فْایذ غٌاختَ غذٍ فرّظ هطتقین  ،تْاًایی فرّظ هحصْالت با ارائَ بیػتریي تخفیف اضت غوا با خریذ از ها ایي اهکاى را
خْاُیذ داغت تا هحصْالت خْد را با صرف کوتریي ُسیٌَ تِیَ ًواییذ.

√

ارسال رایگان (مخصًص فريشگاٌ )

غوا هی تْاًیذ پص از تاییذ ضفارظ  ،هحصْالت درخْاضتی را بذّى پرداخت ُسیٌَ حول ّ بَ صْرت رایگاى دریافت ًواییذ .

√

پرداخت يجٍ پس از دریافت اجىاس

ها ایي اهکاى را برای غوا فراُن کردٍ این تا بؼذ از دریافت کاهل هحصْالت ّ تاییذ غوا از ًظر هارک ّ تؼذاد درخْاضت غذٍ ّ ،جَ آى را
بپردازیذ.

√ مرجًع اجىاس اضافی ( مخصًص سازوذٌ)
یکی از دغذغَ ُای غوا ُویػَ ػْدت اجٌاش هازاد هی باغذ .ها ایي اهکاى را برای غوا فراُن کردٍ این تا پص از اتوام کار  ،لْلَ ّ
اتصاالت هازاد را هرجْع کردٍ ّ هبلغ هتؼلقَ را دریافت ًواییذ .

تماس با ما
بذّى غک تؼاهل کارآهذ با هػترياى جسّ اُذاف اصلي راُکار گرٍّ اکطْى هحطْب هي غْد ،در ُویي راضتا ها آهادٍ
ُطتین تا ازطرق هختلف بَ هٌظْر ضِْلت غوا  ،ايي ارتباط را با غوا برقرار ًوايین.
غوا هی تْاًیذ ُر رّز از ضاػت  1الی  82از دّ رّظ زیر با ها تواش بگیریذ:
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گفتگوی آوالیه

 :کارغٌاضاى فرّظ آهادٍ ُطتٌذ تا بَ تواهی ضْاالت غوا بَ صْرت آًالیي ّ بطْر جاهغ ّ

کاهل پاضخ دٌُذ برای ایي ًْع ارتباط کافی اضت ّارد ضایت اکطْى بَ آدرش www. EXOON GROUP .COM
غذٍ ّ تٌِا بر رّی آیکْى " آیا صوالی دارید ؟ " در گْغَ ضوت راضت صفحَ خْد کلیک کٌیذ.
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