
 

 دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان شما

 

میتوانید باشگاه مشتریانی برای کسب  دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان با استفاده از
 . و کار خود راه اندازی کنید

 . با این دستگاه همیشه مشتریان خود را حفظ میکنید

ذخیره کنید و پس از خرید و یا در  با استفاده از این دستگاه میتوانید شماره موبایل مشتریان خود را
 . جهت اطالع رسانی ارسال کنید مناسب ها و آفرهای ویژه فروشگاهتون پیامی

 



اطالعات و شماره تماس مشتری  با استفاده از این دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان میتوانید
 . آن ها پیامک بفرستید خود را به صورت فایل اکسل نگه داری کنید و برای

 . ندهستند و پیامک های تبلیغاتی را نمیتوانند دریافت کن بلک لیست ها حتی مشتریانی که جز

این محصول به عنوان دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتری تولید شده است وبا توجه به نیاز کار 
 . فرما قابل خصوصی سازی می باشد

بوده و از یکسال  دستگاه ثبت اطالعات و موبایل مشتریان دارای باالترین کیفیت قطعات مصرفی
 . سال خدمات پس از فروش برخوردار است ۵گارانتی و 

 زایای داشتن دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریانم

 جمع آوری بانک از شماره موبایل مشتریان 
 پیامک خودکار تشکر بابت خرید و عضویت 
 پیامک معرفی شبکه های اجتماعی کار فرما 
 ذخیره شماره موبایل مشتری در پنل پیامک و sd Card 
 ون سخت افزار و نرم افزار اضافیاتصال دستگاه بد 
 کارت ویزیت دیجیتال 
 عضو گیری و توسعه دیحیتال مارکتینگ شما 
 قابل استفاده در کلیه کسب و کارها 
  قابلیت خصوصی سازی برای برندهای کشوری و سفارش به تعداد قابل نام گذاری به نام

 نماینده
 اتصال به انواع وب سرویس ها 
 یکسال گارانتی محصول 
 ۵ ل خدمات پس از فروشسا 

  سرمایه شما حفظ ارتباط با مشتریان است

 

 قابل توجه شرکت های پیامکی

 این دستگاه کامال بی نام بوده و امکان اتصال به کلیه پنل های پیامکی کلیه شرکت ها را داراست
. 

ی سامانه پنل پیامکی شرکت نوین ایده دارای نمایندگ ! حتی اگر شرکت پیامکی نیستید : توجه
میتوانید عالوه بر کسب درامد از فروش دستگاه برروی ارسال پیامک نیز  رایگان می باشد و شما

 . داشته باشید سود

  

 



 

 

  توجه توجه

 پایین ترین تعرفه ارسال پیامک در کلیه اپراتور ها در اختیار شما قرار میگیرد

 : داشتن دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان چراغی روشن در جهت

 حفظ مشتری .1
 رضایت مندی مشتری .2
 وفاداری مشتری .3
 و داشتن باشگاه مشتریان همیشگی است .4

 باشگاه مشتریان

 

با تولید این دستگاه گامی در جهت پیشرفت کسب و کار مشتریان  نوین ایده در این راستا شرکت
 خود برداشته است زیرا همیشه این شعار ماست که

  رونق کسب و کار شما رونق کسب و کار ماست

 . ین محصول در واقع هم از سخت افزار و هم از نرم افزار بهره مند خواهید شدشما با خرید ا

میکنید که میتوانید  عالوه بر سخت افزار دستگاه شما اپلیکیشن های این محصول را هم دریافت
 (. ios اندروید و خود نصب کنید )اپلیکیشن  ios بر روی دیوایس اندرویدی و

هم از ما دریافت میکنید که میتوانید تنظیمات مربوط  رایگان وب هم چنین شما یک پنل پیامکی تحت
 . را انجام دهید… ، اطالعات کاربران خود و  به متن پیامک

https://novinideh.com/


  

 دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان

میتوانید با شماره تلفن های زیر  دستگاه ذخیره شماره موبایل مشتریان برای مشاوره رایگان
 : در تماس باشید

 ۰۲۱۸۸۹۱۸۰۵۸ : تلفن

 ۰۹۱۲۳۲۳۳۰۶۴ : موبایل

 Mzonlygod@ : تلگرام

 

 پذیرش نمایندگی فعال در سراسر کشور

 

 

https://novinideh.com/product/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86/

