بسمه تعالی

سالم
احترما به استحضار میرساند شرکت زیگورات تکنولوژی به عنوان یکی از موفق ترین عرضه کنندگان
محصوالت کامپیوتری در خاورمیانه شناخته می شود و این مهم ،مرهون ارائه خدمات تخصصی مطمئن و
سریع توسط متخصصین خود می باشد .در همین راستا ،بخش خدمات زیگورات تکنولوژی با هدف فعالیت
در زمینه ارائه خدمات تخصصی محصوالت آی تی و خصوصا برند  DELLدر سال  1382تاسیس گردید.
این گروه طی سالیان متمادی با جذب نیروهای متخصص و کارآمد ،اقدام به ایجاد مجموعه ای توانمند نمود
که ضمن ارائه خدمات ارزنده از مشاوره تا ارائه محصول در جهت رفع نیاز مشتریان به خدمات تخصصی
محصوالت  ITمطرح گردید.
زیگورات تکنولوژی با کسب دانش روز و با آگاهی کامل از موقعیت صنعت  ITدر سطح بین المللی و منطقه،
سیاستهای مبتکرانه ای را اتخاذ نموده که باعث دریافت مجوز فروش و خدمات پس از فروش محصوالت
کامپیوتری از تولید کنندگان معتبر بین المللی گردید.
همچنین این شرکت عضو رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شماره  21010488و دارای رتبه
شورای عالی انفورماتیک کشور میباشد .
ضمنا به اطالع میرساند این شرکت تمامی محصوالت خود را در ایران جمع آوری و اسمبل میکند .

مرکز خدمات پس از فروش زیگورات
مجموعه زیگورات از سال  1382رسما فعالیت خود را آغاز نموده است .در ابتدای کار ،فعالیت این مرکز
محدود به تعمیرات و رفع مشکالت سادهی سخت افزار و نرم افزار بوده ،اما با گذشت زمان فعالیتهای این
واحد با بهرهگیری از تخصص نیروهای جوان و کارآمد ،افزایش چشمگیری یافت و هم اکنون همچون قلب
تپندهی شرکت زیگورات به فعالیت خود ادامه میدهد.
تجهیز این مرکز به آخرین ماشین آالت و ابزار تعمیرات سخت افزاری ،آموزش و تربیت نیروهای کارآمد،
بهره گیری از دانش فنی روز صنعت رایانه ،فراهم نمودن دامنه کاملی از قطعات یدکی و … همگی باعث
ایجاد کاملترین مرکز خدمات پس از فروش نوت بوک گردیده است.
گارانتی
زیگورات محصوالت خود را بسته به نوع و مدل دستگاه بین  ۱تا  ۳سال گارانتی می کند که این گارانتی
شامل کلیه قطعات دستگاه اعم از باتری  ،آداپتور  ،مادربرد  ،پردازنده  ،کارت گرافیک  ،صفحه نمایش ،
کارتهای شبکه  ،مودم  ،درایو نوری ) )DVD-RWهارددیسک  ،صفحه کلید می باشد .در واقع می توان
گفت که زیگورات تمامی موارد به غیر از کارتن دستگاه را برای شما گارانتی می کند.
گارانتی قطعات
مرکز خدمات پس از فروش زیگورات  ،کلیه قطعات نوت بوک ها را گارانتی می کند که زمان آن بسته به
نوع محصول متفاوت است.
مرکز خدمات زیگورات با اجرای طرح های مختلف تعویض و در نظر گرفتن برخی مزایا برای مشتریان این
مرکز  ،قطعات دارای گارانتی یا حتی قطعات قدیمی بدون گارانتی را تعویض و در ازای آن قطعه جدید
دارای گارانتی عرضه می نماید که با این حرکت گامی نخست در عرصه گارانتی در ایران برداشته است که با
استقبال بی نظیر مشتریان این مرکز روبرو شده و قصد دارد در آینده نیز طرح های متنوع و مختلفی را به
اجرا گذارد.

مارک و عالمت تجاری زیگورات

زیگورات همیشه و همواره در کنار مشتریان خود بوده است و حتی پس از اتمام گارانتی آنها را تنها نمی
گذارد؛ بر همین اساس زیگورات با برند تجاری خود اقدام به تولید قطعات جانبی نوت بوک های قدیمی و
جدید مانند باطری  ،هارد باکس اکسترنال و… کرده است که آنها را با گارانتی تعویض به مشتریان خود
عرضه مینماید .استفاده از برند تجاری زیگورات بدون مجوز کتبی صاحبان آن پیگرد قانونی دارد.
ضمنا این شرکت افتخار همکاری با سازمان و ارگان های زیر را داشته است :
شرکت پارس جنوبی

سازمان تامین اجتماعی استان گیالن

شرکت اینترنتی شاتل

شرکت اکتشاف نفت

شرکت نفت پاسارگارد

شرکت همراه اول

ایران خودرو

شرکت پاالیش نفت تهران

شرکت نفت سپاهان

سایپا

شرکت ملی صنایع مس ایران

سیمان کویر کاشان

صنایع غذایی مانا

شرکت خطوط لوله مخابرات نفت تهران

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

لطفا در صورت نیاز با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

مدیر فروش  :بنفشه پورمنافی
تلفن 021-88533588 :

داخلی 130

موبایل 09024440433 :
ایمیل :

sales@ZiGoRat.com

کارشناس فروش  :نسترن شمس
تلفن 021-88533588 :

داخلی 120

موبایل 09128853072 :
ایمیل :

sales4@ZiGoRat.com

کارشناس فروش  :علی منصوری
تلفن 021-88533588 :

داخلی 115

موبایل 09335001308 :
ایمیل :

sales2@ZiGoRat.com

