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اهزٍسُ تَسعِ فزٍضگاُ ّای ایٌتزًتی ٍ هعزفی هحصَالت اس طزیق ایٌتزًت تاعث ضذُ است تا رضذ قاتل 

زفِ تَجْی در تْثَد کیفیت ارائِ خذهات فزٍضگاّی ضکل گیزد. تشرگتزیي هشیت فزٍضگاُ ّای ایٌتزًتی ص

جَیی در سهاى تزای اًتخاب تْتزیي هحصَل است. اس طزفی اهزٍسُ کوتز کسی است کِ تذٍى تحقیق ٍ 

تزرسی هطخصات کاال، اقذام تِ خزیذ ًوایذ ٍ در فزٍضگاُ ّای ایٌتزًتی ایي هْن قاتل دستزس خَاّذ 

هطتزیاى اس طزیق  تَد. کاال صٌعتی تٌْا یک فزٍضگاُ ایٌتزًتی ًیست تلکِ ّوَارُ سعی دارد تا آهَسش

تزگشاری سویٌارّای آهَسضی ٍ ارائِ کتة راٌّوا آًْا را در اًتخاب تْتزیي کاال یاری ًوایذ. استفادُ اس 

جذیذ تزیي هتذّای آهَسضی ، ارائِ خذهات کارضٌاسی ٍ آضٌا کزدى ّز چِ تیطتز هخاطثیي یا کاالّای 

 صٌعتی اس جولِ رسالت ّای ایي هجوَعِ است.

هجوَعِ کاال صٌعتی تْثَد رٍس افشٍى کیفیت خذهات آهَسضی ٍ فزٍضگاّی، ارائِ خذهات تز ّذف ها در 

طثق تزًاهِ سهاًثٌذی هٌظن، آهَسش هستوز پزسٌل فزٍضگاّی ٍ ایٌتزًتی، ارائِ خذهات طثق تزًاهِ 

ل سهاًثٌذی ضذُ ٍ افشایص رضایتوٌذی هطتزیاى تَدُ ٍ ّست. در ایي راستا، ضوي تِ خذهت گزفتي پزسٌ

کارآسهَدُ ٍ تزتیت هتخصصاى فٌی ٍ گزفتي ًوایٌذگی ّای هعتثز، تا ایجاد سایت فزٍضگاّی پیطزفتِ تزای 

کاالّای صٌعتی، ساختواًی ٍ اتشار دقیق تِ دًثال تحقق اّذاف گزٍُ ٍ تَسعِ ایي هجوَعِ فزٍضگاّی 

 است.

صصی در سهیٌِ الکتزٍهَتَر، خاطز ًطاى هی کٌذ، گزٍُ کاال صٌعتی تا ّوکاری ضزکت ّا ٍ گزٍُ ّای تخ

پوپ ٍ گیزتکس در هطْذ، تزای طزاحی، تَلیذ ٍ تعویز اًَاع کاالی صٌعتی ٍ ارسال تِ سزاسز ایزاى 

َع سفارش هزتَط تِ کاالی صٌعتی را ثثت ّز ً، ثثت سفارش خاظ آهادگی دارد. لذا هی تَاًیذ در قسوت

کزدُ ٍ تا کذ رّگیزی آًزا تا حصَل ًتیجِ پیگیزی ًواییذ. ّوچٌیي سفارضات هزتَط تِ تعویز الکتزٍهَتَر ، 

 فٌی کارضٌاساى تا ًواییذ ثثت تعویزات تعویز پوپ صٌعتی ٍ تعویز گیزتکس را ًیش هی تَاًیذ در قسوت

 .فزهایٌذ حاصل تواس ضوا تا تزرسی، اس پس


