گروه شرکتهای سیمرغ
خصوصیات پنل
استفاده بدون داشتن آگاهی الزم از سامانه پیامک نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
اگر شما تخفیف ها و پیشنهادهایی را برای کاربرانی ارسال کنید که عالقه ای به شنیدنشان ندارند ،تنها کاری که انجام می
دهید ضرر رساندن به خودتان است .اما ،تگر متوجه باشید که بازاریابی چقدر در تجارتتان مهم است ،خواهید فهمید که دسته
بندی کردن فهرست مشتریانتان بر اساس نوع خرید و عالقه مندی هایشان می تواند تاثیر بسیار عظیمی بر روی کسب و
کارتان داشته باشد.
یکی از برتری های این طرح اینه که می تونید در کنار شغل اصلیتون یه منبع درآمد جداگانه راحت و بی دغدغه داشته
باشید.باتوجه به گرانی و سختی زندگی همیشه به فکر یه شغل دومی بودم تا بتونه کمک خرجم باشه از وقتی با این شرکت
آشنا شدم و مشغول به کار شدم در این طرح خیلی از مشکالتم برطرف شده ...

همیشه دوست داشتم کار کنم و واسه خودم درآمد مستقلی داشته باشم اما نگهداری از بچه هام و رسیدگی به کارای خونه
مانع بزرگی واسم بود تا اینکه تبلیغات طرح مشاغل خونگی رو توی صفحات اجتماعی و سایت دیدم خیلی خوشحال شدم و با
مراجعه با شرکت و بعد از آموزش کارمو شروع کردم.
خیلی جاها واسه کار مراجعه کردم اما همه جا یا کارمند خبره می خواستند یا سابقه کار دیگه تقریبا نا امید شده بودم تا اینکه
یکی دوستام بهم گفت که آگهی مشاغل خانگی را توی صفحه اینستاگرامش دیده اولش واسم عجیب بود و فکر نمیکردم
واقعیت داشته باشه اما االن در حال حاضر مشغول به کار هستم و خیلی هم راضی ام به شما هم پیشنهاد میکنم از همین االن
شروع کنید.

در این بخش اطالعات عمومی شما مورد نیاز است؛ این اطالعات برای بررسی اخذ می گردد؛ به همین دلیل می بایست تمام
اطالعات را به دقت پر کنید در غیر این صورت فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد
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