
 !صفحو ای کو ىر ًب سایتی باید داشتو باشد ۸

 

اگز می خُاٌیذ َة طبیت ػمب یک اثشار ثبساریبثی کبرآمذ ثزای ػزکت یب طبسمبوتبن ثبػذ ثبیذ ثً مذتُیبت آن تُجً َیژي 

 .ای داػتً ثبػیذ. ثىبثزایه ثزای اعمیىبن اس کبرآمذی َة طبیت خُد ثبیذ ایه صفذبت را در آن ثگىجبویذ

 صفحو اصلی

َارد َة طبیت ػمب می ػُوذ ایه صفذً مبوىذ ومبی طبختمبن اطت ثبیذ  ثیؼتز مزاجعیه َة طبیت ػمب اس عزیق ایه صفذً

طبدي ػیک ثبػذ َ عزادی متىبطت ثب سمیىً کبری ػمب داػتً ثبػذ. صفذً اصلی وجبیذ کبرثز را گیج کىذ وجبیذ اس گزاـیک 

 م صفذً اصلی ػمب ثً اعتجبر ٌبی سوىذي در آن اطتفبدي ػُد مبوىذ ایه تجلیؽبتی کً ثب طزعت ثبال چؼمک می سوىذ! در یک کال

 .ػمب ثزمی گزدد ثىبثزایه ثبیذ اٌمیت َیژي ای ثزای آن قبئل ػُیذ

ػمب چىذ ثبویً ثیؼتز ـزصت وذاریذ کبرثز ػمب در ایه چىذ ثبویً تصمیم می گیزد در َة طبیت ػمب ثمبوذ یب خیز! آیب ػمب 

گزدد. ثىبثزایه کلمبتی کً ثزای تُصیؿ کبالی خُد اطتفبدي می مؼکل اَ را می تُاویذ دل کىیذ یب ثبیذ ثً دوجبل مىجع دیگزی ث

 .کىیذ ٌمزاي ثب تعذاد کمی تصُیز می تُاویذ کلیذ مُـقیت َة طبیت ػمب ثبػذ

 درباره ما

درثبري »ػبیذ ثگُییذ مه کظت َ کبری در ایىتزوت دار م کً کبمال ؼیز ػخصی اطت، امب ایه تُجیً درطتی ویظت. صفذً 

ثً مؼتزیبن ادتمبلی می گُیذ ػمب کً ٌظتیذ. ثب اضبـً گُیی درثبري تعٍذ کبری َ کیفیت کبال َ خذمبتتبن  َة طبیت ػمب« مب

 .در ایه صفذً َقت آوٍب را تلؿ وکىیذ. مختصز َ مفیذ اعالعبت الس م را در اختیبر کبرثزان خُد قزار دٌیذ ٌمیه َ ثض



تُضیخ دٌیذ اجبسي دٌیذ ػخصیت ػمب در ایه صفذً ثذرخؼذ. َ در ایه صفذً درثبري پیؼیىً کبری َ عالقً مىذی ٌبی خُد 

دتی یک عکض رطمی اس خُد را ٌمزاي ثب آر م طبسمبوتبن در ایه صفذً قزار دٌیذ. َ ثً ایه تزتیت ثبسدیذکىىذگبن اس َة 

 .طبیت ادظبص می کىىذ ػمب را می ػىبطىذ. ٌمً ایه کبر ٌبی ثزای ایه اطت کً آوٍب ثً ػمب اعتمبد کىىذ

 ٌصیف کاالت

ثظیبری اس مذیزان َة طبیت ٌب ـکز می کىىذ اگز اعالعبت کبالی خُد را در اختیبر کبرثزان قزار دٌىذ تلفه آوٍب کمتز 

 .سوگ می خُرد َ مؼتزیبن ادتمبلی را اس دطت خُاٌىذ داد َ ایه اػتجبي اطت

بت می گزدوذ. ثىبثزایه کبالی خُد را ثب دلیل اصلی کً اـزاد در ایىتزوت جظتجُ می کىىذ ایه اطت کً ثً دوجبل اعالع

جشییبت ثً گُوً ای تُصیؿ کىیذ کً کبرثزان ثتُاوىذ تصمیم ثگیزوذ. اگز تُصیؿ ػمب قبوع کىىذي وجبػذ یب اعالعبت کبـی در 

کبـی  اختیبر آوٍب قزار وذاٌذ ػک وکىیذ کً ثً طزاغ َة طبیت دیگزی خُاٌىذ رـت کً ویبس آوٍب را رـع ومبیذ. اگز اعالعبت

درثبري کبالٌب در َة طبیت خُد قزار وذٌیذ دتی ممکه اطت َة طبیت ػمب را اس عزیق مُتُر ٌبی جظتجُ پیذا وکىىذ. َ 

 .ثً طزاغ َة طبیت دیگزی ثزَوذ

 تٌصیو مشتریان

الجتً ثظیبر مٍم اطت کً تُاوبیی ٌب َ قبثلیت ٌبی خُد را ثً گُوً ای ػبیظتً در َة طبیت ومبیغ دٌیذ، امب ثیبن رضبیت 

 .مؼتزی ٌبی قجلی ػمب اس سثبن خُدػبن می تُاوذ مؼُقی ثزای خزیذ ثبػذ

ن ثب جشییبت َ مؼخصًب در َة طبیت خُد صفذً قزار دٌیذ کً دبَی طخىبن مؼتزیبن ػمبطت. مغمئه ػُیذ کً ایه طخىب

تبثیز گذار وخُاٌذ ثُد. ثٍتز  ثً اوذاسي کبـی« مه عبػق مذصُالت ایه ػزکت ٌظتم» ثزای ٌز کبال ثبػىذ. جملً ای مبوىذ 

اطت طخىبوی کً درثبري کبالی ػمب ثب جشییبت کبمل تُضیخ دادي َ تُضیذبتی درثبري دلیل اوتخبة آن ارائً دادي اوذ در ایه 

 .وذصفذً قزار گیز

ثخغ دیگزی کً در ایه صفذً می تُاویذ قزار دٌیذ تذقیقبتی میذاوی اطت کً ػمب درثبري رـع مؼکل مؼتزیبن اوجب م دادي ایذ. 

 .َ ثً ایه تزتیت ثً آوٍب می ـٍمبویذ کً چگُوً ثب مُـقیت مؼکل آوٍب را دل کزدي ایذ

 پرسش ً پاسخ ىای متداًل

می ػُد ـزصتی ثزای آمُسع مؼتزیبن ادتمبلی در اختیبر ػمب قزار می صفذً ای کً در آن پزطغ ٌبی متذاَل مغزح 

دٌذ. در ایه صفذً وً تىٍب اعالعبت سیبدی در اختیبر مؼتزیبن قزار می دٌیذ ثلکً می تُاویذ ثً صُرت ؼیز مظتقیم قبثلیت 

ی مىذصز ثً ـزد کبال یب ٌبی طبسمبن خُد را ثً ومبیغ ثگذاریذ. ایىٍب پزطغ ٌبیی اطت کً درثبري کیفیت َ قبثلیت ٌب

خذمبت ػمب پزطیذي می ػُد. َ در ایه مذل می تُاویذ ثً ػبیظتگی ثً آوٍب پبطخ دٌیذ. ٌمچىیه یکی دیگز اس ـزصت ٌبیی 

 .کً ایه ـضب در اختیبر ػمب قزار می دٌذ ایه اطت کً ثزای خزیذار تُجیً َ دلیلی ارائً دٌیذ الجتً ثً ػکل پزطغ َ پبطخ

 هپیشنياد ىای ًیژ

متبطفبوً ثیؼتز ثبسیذکىىذگبن در اَلیه ثزخُرد اقذا م ثً خزیذ ومی کىىذ آوٍب اس َة طبیت ٌبی مختلؿ دیذن می کىىذ َ ممکه 

 .اطت اس ٌز جبیی خزیذ کىىذ. آوٍب ثزای خزیذ ـکز می کىىذ َ ثالـبصلً خزیذ ومی کىىذ

یذ؟ پبطخ ایه اطت کً ثبیذ پیؼىٍبد ٌبی َیژي َ متعذدی ثً ثبسدیذکىىذگبن کبالی خُد را ثفزَػ امب چگُوً ـقظ ثب یک ثبسدیذ

 .در اختیبر مؼتزیبن خُد قزار دٌیذ

ثً ایه مىظُر ثبیذ یک رَسوبمً یب خجز وبمً رایگبن در اختیبر مؼتزیبن خُد قزار دٌیذ کً دبَی اعالعبت مُرد ویبس 

ل ٌظتیذ در اختیبر آوٍب قزار دٌیذ. می تُاویذ اس مؼتزیبن ػمبطت. ٌمچىیه اخجبر َ اعالعبتی در سمیىً صىعتی کً در آن ـعب

آوٍب ثخُاٌیذ عضُ خجزوبمً ػمب ػُوذ َ ثً ایه تزتیت آوٍب ٌمیؼً ثب ػمب ٌظتىذ َ ٌمیؼً می تُاویذ اعالعبت مُرد ویبس آوٍب 



ىیذ کً وب م ػمب را در اختیبرػبن قزار دٌیذ َ در عیه دبل کبالی مُرد وظز خُد را ثب ػزایظ َیژي تجلیػ کىیذ. َ کبری ک

ٌمیؼً در یبد آوٍب ثبػذ َ سمبوی کً آمبدگی خزیذ را داػتىذ ثً ادتمبل سیبد کظی کً ثزای خزیذ ثب اَ تمبص ثگیزوذ خُد ػمب 

 .ٌظتیذ

 تماس با ما

ىی ایه صفذً ثبیذ طبدي تزیه راي ممکه را ثزای تمبص ثب ػمب در اختیبر کبرثزان قزار دٌذ. ثزخی اـزاد تزجیخ می دٌىذ تلف

تمبص ثگیزوذ، ثزخی می خُاٌىذ ثب ایمیل، ثزخی یک ـز م تمبص ثب مب را تزجیخ می دٌىذ دتی ثزخی می خُاٌىذ دیذار 

 .دضُری داػتً ثبػىذ ثىبثزایه اجبسي دٌیذ آدرص دـتز ػمب را داػتً ثبػىذ ٌمً جُر اوتخبثی را در اختیبر آوٍب قزار دٌیذ

ثً جلت اعتمبد مؼتزیبن کمک می کىذ ثظیبر مٍم َ ارسػمىذ اطت. ثظیبری اس قزار دادن آدرص ـیشیکی در ایه صفذً چُن 

مؼتزیبن می خُاٌىذ ثذاوىذ آیب ػمب یک آدرص َاقعی داریذ؟ یب ایىکً ـقظ یک ػزکت طُری ایىتزوتی ٌظتیذ. آوٍب می خُاٌىذ 

 .ػمب در کذا م ػٍز یب اطتبن ٌظتیذ ثذاوىذ آیب می تُان ثً ػمب اعتمبد کزد؟ دتی ثزخی اس رَی کىجکبَی می خُاٌذ ثذاوىذ

ٌز کبری کً می کىیذ کبرثزاوتبن را مججُر وکىیذ ثزای تمبص ثب ػمب ـز م ثلىذ ثبالیی را پز کىىذ ـقظ اس آوٍب ثخُاٌیذ اعالعبت 

مختصزی درثبري خُد یب طبسمبن ٌمزاي ثب اعالعبت خُد در اختیبر ػمب قزار دٌىذ در یک کال م ٌذؾ ػمب طبدي کزدن 

 !بط مؼتزیبن ثب ػمبطت وً ـزاری دادن آوٍبارتج

 !ارسال درخٌاست

ثزای ثیؼتز َة طبیت ٌب ایه صفذً چیشی جش یک ـز م طبدي تمبص ثب مب ویظت. دتی در ایه صُرت ثبیذ اعمیىبن دبصل 

یؼتز، تمبص کىیذ کً در جبیی ثً مؼتزی ثگُییذ کً اس اَ می خُاٌیذ چً کبری اوجب م دٌذ. ػبیذ ویبس ثً یک طزی اعالعبت ث

 .تلفىی یب دتی یک قزار مالقبت ثبػذ

ـقظ ٌمبوغُر کً در یک قزار جلظً ـزَع رَ در رَ اس عزؾ مقبثل اعالعبتی می خُاٌیذ در ایه صفذً ٌم ثبیذ ثً ٌمیه 

 .رَع عمل کىیذ

غخ قزار دٌیذ َ ٌمً َة طبیت ػمب ایه قبثلیت را دارد کً ثٍتزیه اثشار ـزَع ػمب ثبػذ. تبثیز گذاری آوزا در ثبالتزیه ط

 .چیش را ثزای مؼتزی مٍیب کىیذ تب ثب اعمیىبن خبعز اس ػمب خزیذ کىذ

 ( وُػتً: طُسان گزیه ) متخصص کپی رایت در ایبلت ـلُریذا
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