
“اکســس” یــک شــبکه تخفیــف هوشــمند مــی باشــد. شــما 
از  خــود  شــخصی  اطالعــات  ثبــت  امــکان  از  اســتفاده  بــا 
قبیــل تاریــخ تولــد، جنســیت و… عــالوه بــر کســب امتیــاز و              
ــا  ــز، ایــن فرصــت را فراهــم مــی آوریــد ت بهــره منــدی از جوای
بوســیله الگوریتــم هــای هــوش مصنوعــی بــه خریدهــای 

مناســب تــر هدایــت شــوید.
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پشــتیبانی 24 ســاعته و آنالیــن اپلیکیشــن امــکان پاســخگویی بــه 
ســواالت و رفــع مشــکالت احتمالــی سیســتم را فراهــم مــی آورد .



اکســس شــبکه ای از پذیرنــده هــا در سراســر کشــور کــه ارائــه دهنــده تخفیــف 
مــی باشــند را گــردآوری کــرده اســت و در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد تــا در هــر 
زمــان و هــر مــکان، بــرای همــه چیــز از جدیدتریــن آفرهــا و تخفیــف هــا بهــره منــد 
شــوید بــرای مشــاهده ایــن شــبکه کافیســت تــا در هــر کجــای ایــران و یــا جهــان 
کــه باشــید نقشــه نــرم افــزار را مشــاهده و پــس از بررســی کاتالــوگ و درصــد 

تخفیــف، نزدیکتریــن فروشــگاه یــا پذیرنــده را انتخــاب کنیــد.

بــرای  خــود  دوســتان  از  میتوانیــد  اکســس  شــبکه  امکانــات  از  اســتفاده  بــا 
اســتفاده از تخفیــف هــا و خدمــات اپلیکیشــن دعــوت بــه عمــل آورده تــا عــالوه 
بــر ســود دوســتان، شــما نیــز از محــل تراکنــش هــای آنهــا کســب درآمــد نماییــد .

قبــل از مراجعــه بــه مراکــز الکچــری و محبــوب مــی تــوان از طریــق اپلیکیشــن 
عملیــات دریافــت نوبــت بــرای تاریــخ و ســاعت مدنظــر را انجــام داد، عــالوه بــر 
ایــن مــی تــوان رســتوران یــا پذیرنــده هایــی از ایــن دســت را بــه راحتــی و پــس از 

مشــاهده منــو بــرای تاریخــی خــاص و تعــداد افــراد مشــخص رزرو نمــود .

پــس از انجــام خریــد بوســیله گوشــی موبایــل خــود مــی توانیــد بــدون رد و 
بــدل کــردن پــول نقــد پرداخــت اعتبــاری انجــام دهیــد. یعنــی در مســافرت 
ارز  یــا  بــه همــراه داشــتن پــول نقــد و  نیــازی  هــای داخلــی و خارجــی دیگــر 
نخواهیــد داشــت. زمانــی کــه از اپلیکیشــن موبایــل اکســس اســتفاده مــی کنیــد 
یــک رابطــه دو طرفــه بــا مراکــز فــروش ایجــاد کــرده ایــد، بــه ایــن شــکل کــه از 
همــه اخبــار و جدیدتریــن کالکشــن هــا، آفرهــا و تخفیــف هــا مطلــع مــی شــوید 
همچنیــن مــی توانیــد متــن و فایــل بارگــزاری شــده بصــورت متقابــل ارســال 

نماییــد.

بــرای اعــالم نظــرات و ســالیق بــه صــورت مســتقیم و بــی واســطه بــا مراکــز طــرف 
قــرارداد بــه وســیله اپلیکیشــن مــی تــوان در نظــر ســنجی هــای پذیرنــدگان 
شــرکت نمــود تــا عــالوه بــر کســب امتیــاز مشــارکت موثــری در بهبــود خدمــات و 

کاالهــای فروشــگاه هــای محبــوب خــود داشــته باشــیم .

ــرای پذیرنــده هــای  ــه خــود ب ــا وارد نمــودن عالیــق و ویژگــی هــای منحصــر ب ب
هــر طبقــه از قبیــل ســایز بــرای پوشــاک و یــا عــادات غذایــی بــرای رســتوران و . 
. . میتوانیــد عالیــق و ســالیق خــود را بــا طــرف مقابــل بــه اشــتراک گذاشــته تــا 
ــر اســاس شــناخت صحیــح، خدمــات و کاالی  در زمــان مراجعــه بــه هــر کــدام ب

مطلــوب و دلچســب ارائــه گــردد .
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