ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ ﻫﻮاﺑﺎﺗﻮر واﺑﺴﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼ EIG دارای  36دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و
ﮔﺎراﻧﺘ در داﺧﻞ اﯾﺮان واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ اﮔﺮ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﺮی ﻏﯿﺮ از  EIGﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺴﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
اﺣﯿﺎﻧﺎ  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﯾ اﯾﺮاد ﻓﻨ ﮔﺮدد ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه را ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ!!؟؟؟؟
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﺎه ﺷﻤﺎ ﭘﺮ از ﺗﺨﻢ ﻧﻄﻔﻪ دار اﺳﺖ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎ دور ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟؟
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻦ آوری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان دارﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﮔﺎراﻧﺘ در ﺣﺪی ﻓﺮاﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾ ﺑﺎر ،
از ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐ ﺑﺮای ﯾ ﻋﻤﺮ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ!!
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  :ﺳﺎری و ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺎﺷﺎن
اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗ :ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﻧﺪ و ﺳﺮاب
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻘﺪه و ﻣﻬﺎﺑﺎد و اروﻣﯿﻪ و ﺧﻮی
ﮔﯿﻼن  :رﺷﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨﺮود
ﮔﻠﺴﺘﺎن  :ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ :ﺷﻬﺮ ﺑﺮاز ﺟﺎن

ﻓﺎرس  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز و ﺟﻬﺮم
ﺧﻮزﺳﺘﺎن  :ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز و ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه
ﻗﻢ  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ
ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ  :ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ،و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وراﻣﯿﻦ
ﯾﺰد  :ﺷﻬﺮ ﯾﺰد
زﻧﺠﺎن :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
ﮐﺮﻣﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﮐﻬﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﯿﺮ اﺣﻤﺪ  :ﺷﻬﺮ ﯾﺎﺳﻮج
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان  :ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺪ آﺑﺎد
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی  :ﻣﺸﻬﺪ
اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ

از ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ ﻫﻮاﺑﺎﺗﻮر  EIGﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺷﺒﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﮔﺎراﻧﺘ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﺎﻫﺘﺎن در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑ اﺣﺘﻤﺎﻟ در ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد.

