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مـوضـوع  :معرفي زمينه هاي فعاليت شركت
با احترام شركت كامپيوتري فن آوران خاورميانه ویرا با تجربه اي فراوان در زمينه هاي سخت افزار و نرم افزار و شبكه با یاري جستن از كارشناسان كارآمد در حيطه
فعاليتهاي خود همراه با تواني باال آمادگي خود را جهت ارائه مشاوره و خدمات در سطح حرفه اي به مراكز خصوصي و دولتي در سراسر كشور پهناور ایران اعالم مي
دارد .این شركت در راستاي ارتقاء هر چه بيشتر تكنولوژي و علوم ذیربط در كشور به عنوان مركزي علمي و فعال ارتباط نزدیك خود را با شركتها و منابع بين المللي در اكثر
كشورهاي دنيا بطور مداوم حفظ نموده و تا كنون تحت نام شركتي ایراني در زمينه هاي فعاليت خود با كشورهاي آسيایي و اروپایي همكاریهاي ارزشمند و ثمر بخشي را به
ثبت رسانده است.عمده فعاليتهای شرکت در زمينه ماشينهای اداری ((مرکز فروش و خدمات پس از فروش محصوالت  ))Hpو نيز محصوالت و خدمات  ITبوده است.این
شرکت با بهره گيری از متخصصين و مدیران مجرب به تدریج تبدیل به یکی از سکانداران بازار ایران گردید.ورود فن آوران خاورميانه ویرا به این بازار همگام با
اولویت((کسب رضایت مشتری)) باعث جذب بسياری از مخاطبان جهت استفاده از محصوالت و خدمات این شرکت شده است.
این شرکت همواره به پشتيبانی مشتری توجه خاصی داشته است.به همين جهت بخش خدمات پس از فروش کاالها به صورت یک شرکت مستقل فعاليت خود را به عنوان یکی
از چند شرکت بزرگ خدماتی انفورماتيک"خدمات پس از فروش کاال در ایران آغاز کرد.
همچنين در پهنه جمهوري اسالمي ایران ميتوان تجربيات فن آوران خاورميانه ویرا را در ارائه تكنولوژي خدمات رایانه اي پشتيباني و نگهداري مراكزي همچون شرکت ملی
نفتکش و معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا وشرکت مشانيروصنایع نفت،گاز،پتروشيمي،صنایع و كارخانجات خودروسازي و مجتمع هاي فوالد،پوالد،و صنایع وابسته آن
،ادارات و وزارتخانه هایي مثل:جه اد كشاورزي مخابرات،وزارت دفاع،ستاد اجرائي فرمان امام(ره)،مركز تحقيقات ،نيروي دریایي سپاه،وزارت امور خارجه،شركت نخ
رنگين دماوند،تعاوني اعتبار ثامن االئمه،دفتر فن آوري ریاست جمهوري،شركت ایران كاوه ،مترو،شركت صنعتي نيروي محركه،سازمان بنادر و كشتيراني،قرارگاه خاتم
االنبياء ،اداره كل ثبت شركتها،شركت داتوم  ،شركت دویتس ،سيمان فارس شيراز،فرماندهي مهندسي نزاجا،شركت دارو پخش،شركت ایران ترانسفو،سازمان امور
جانبازان،آستان مقدس حضرت عبدالعظيم ،شركت كنترل ترافيك،مركز دایره المعارف اسالمي،سازمان علمي و پژوهش هاي اسالمي،سازمان آب و فاضالب،برق(توانير)،نقشه
برداري،آزادراه تهران شمال ،و باالخره دانشگاه هایي همچون(شریف،علم و صنعت،آزاد اسالمي،تهران مركز) و از جمله بانكهاي تجارت،صادرات و… .را بسيار چشمگير
و تؤام با موفقيت ذكر كرد.
پس از اعالم تحریم گارانتی محصوالت اچ پی در ایران شرکت ویرا با پشتوانه ی تجربه چندین ساله ارائه خدمات و گارانتی محصوالت اچ پی به عنوان نماینده شرکتهای
اميتاک پرشيا و ردینگتون اقدام به ارائه گارانتی محصوالت اچ پی با نام ویرا نموده که در این راه به لطف اعتماد شما مشتریان عزیز و توانمندی واحد فنی این شرکت توانسته
ایم رضایت مصرف کنندگان را طی نظر سنجی های صورت گرفته به دست آوریم و خالء ارائه خدمات استاندارد و مطلوب را تا حدودی جبران نمایيم.در مسير ارائه خدمات
گارانتی ویرا هدف ما ارائه این گارانتی در نقاط مختلف کشور است که تاکنون توانسته ایم این گارانتی را در شهرهای تهران و مشهد واصفهان و شيراز و تبریزو گرگان و
بهشهر و سربندرواردبيل به مصرف کنندگان ارائه کنيم.همچنين ارائه سرویس محصوالت اچ پی که دوره گارانتی آنها به اتمام رسيده باشد نيز توسط تکنسين های آموزش دیده
ما در مراکز نام برده نيز صورت ميگيرد.هموطنان عزیز ميتوانند جهت اطالع از نحوه دریافت گارانتی و خدمات ما با شماره های این شرکت تماس حاصل نمایند و یا به
آدرس اینترنتی ما مراجعه فرمایند.
اکنون فن آوران خاورميانه ویرا توانسته است یکی از توزیع کنندگان اصلی محصوالت  Hpبا پاسخگویی به حجم وسيعی از تقاضای بازار در ایران باشد.و مرجع پيش روی
شما ()www.fanavaranhp.comخدمتی دیگر از این شرکت برای اطالع رسانی و کمک به انتخاب بهتر مشتریان و خدمت به همکارانی که در این بخش به فعاليت
ميپردازند ميباشد.
در اینجا به خالصه اي از زمينه هاي فعاليت شركت اشاره گردیده است:
-1مرکز رسمي فروش،خدمات و پشتيباني محصوالت HP/,SAMSUNG/,CANON/,BROTHER/,PANASONIC/,EPSON
كه شامل كارتریج و تونرهاي انواع پرینترها و پالترها ميباشد.
-2مرکز رسمي فروش محصوالت
-3فروش انواع کامپيوترهای شخصی و لوازم جانبی آن وفروش انواع نوت بوک و لوازم جانبی آن.

