
میالدی در شهر هنگ کنگ چین فعالیت خود را آغاز کرد این شرکت با تلفیق  2009در سال  (Nillkin) شرکت نیلکین

 نوآوری و سادگی به یکی از قدرت مند ترین شرکت های تولید لوازم جانبی موبایل و گجت های الکترونیکی تبدیل شده است
nilkin  سادگی توانسته طیف گسترده ای از محصوالت الکترونیکی را در کنار طراحی خالقانه محصوالت و در عین

 .مطابق با سالیق مختلف کاربران تولید نماید

برند نیلکین جز برندهای نو پا در عرصه محصوالت الکترونیکی محسوب می شود این برند با بهره گیری از تیم طراحی 

ه بهترین شکل ممکن ارتقا دهد و عالوه بر شهر قوی که متشکل از متخصصان مجرب است توانسته محصوالت خود را ب

کشور در جهان صادر کند و توانسته به یکی  80شعبه اصلی این شرکت در آن شهر است محصوالت خود را به  5چین که 

 جی، نوکیا، لنوو، ِدل واپل، سامسونگ، بلک بری، ال  از قطب های قدرتمند در بازار جهانی تبدیل شود و با برندهای نظیر

پی همکاری داشته باشداچ  . 

بنابراین علی رغم نظر کاربران که با شنیدن نام چین گمان می کنند محصوالت کیفیت آنچنانی ندارند نیلکین محصوالت نو 

 .آورانه و ساده ای را به بازار ارائه می دهد و می تواند نیاز کاربران را با قیمت های مناسب مرتفع سازد

اسپیکرهای بلوتوثی، ایرفون و آمپلی فایرهای مخصوص گوشی است که این محصوالت جز  محصوالت این برند شامل

پرفروش ترین محصوالت این برند است که امکان حمل آسان دارند و اتصالشان به صورت بلوتوثی است و بدنه فلزی و 

 .ضد آب جز ویژگی های مثبت این محصوالت بشمار می رود

ست؟محصوالت شرکت نیلکین ساخت کجا  
یکی از سنت هایی که در فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد توجه و اهمیت به کشور سازنده لوازمیست که قصد خرید از آن را 

 .کرده ایم، همه ما از قدیم االیام به دنبال خرید محصوالت اروپایی بودیم و نسبت به محصوالت داخلی چندان خوشبین نبودیم

ده است اما بنا بر سابقه درخشانی که در تولید لوازم جانبی برای لوازم الکترونیکی شرکت نیلکین در چین پایه گذاری ش

داشته است توانسته با برند هایی همچون اچ پی، لنوو، اپل و ... همکاری های بین المللی داشته باشد و همین مسئله از این 

 .برند برندی بین المللی ساخته است

شده که کیفیت محصوالت نیل کین نیز در سطح بین المللی باشد و این شرکت در مدت فعالیت بین المللی این شرکت باعث 

برای محصوالت خود دریافت کند که هر   UL ،FCC ،RoHS ،CE  فعالیت خود توانسته گواهینامه های مختلفی شامل

 .کدام از این استانداردها جز باالترین سطح استانداردهای جهانی به شمار می آیند



 

جانبی موبایل برند نیلکین لوازم  
در ایران لوازم جانبی موبایل می باشد، این برند با استفاده از  شاید بتوان ادعا کردن اصلی ترین حوزه فعالیت برند نیلکین

قاب ژله ای موبایل و گلس موبایل  خالقیت باال و هنر طراحی نوآورانه اقدام به ارائه محصوالتی اعم از کیف چرم موبایل،

 .می کند

چیزی که برای هر مصرف کننده جذابیت بسیار زیادی دارد طرح هایی  عالوه بر تنوع باالی لوازم جانبی موبایل نیلکین

می باشد که از سوی این برند ارائه می شود، اگر نگاهی به قاب موبایل نیلکین بیاندازید متوجه این زیبایی به خصوص این 

 .محصوالت خواهید شد

 قاب های برند نیلکین
قرار می دهد این قاب ها  شما هر گوشی از هر برندی که داشته باشین نیلکین طیف گسترده ای از قاب ها را در اختیار شما

قابلیت محافطت از گوشی در مقابل ضربه را دارند و بطور کامل بدنه پشت و دور تا دور گوشی را پوشانده و جنس قاب ها 

یا  معموال فیبر کربن  TPU هستند که از دست لیز نمی خوردند و محدودیتی در استفاده از پورت ها و دکمه ها ایجاد نمی

ین گارد های موبایل نیلکین با تنوع رنگی بسیار زیادی به بازار ارائه می شوند و همین مسئله یکی از کنند؛ عالوه بر ا

 .عوامل تاثیر گذار در استقبال مصرف کنندگان محصوالت این برند می باشد
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 گلس های برند نیلکین
هم حضور پر قدرتی دارد و می توان ادعا  عالوه بر این برند نیلکین در زمینه تولید گلس یا همان محافظ ال سی دی موبایل

 .کرد در میان برند های موجود در این حوزه یکی از مشهور ترین ها همین برند می باشد

محافط صفحه نمایش نیلکین از گوشی شما در برابر نور و ضربه و خراشیدگی محافطت می کند این محافظ ها دارای 

و ساعت های هوشمند هستند گلس های نیلکین مدل های مختلفی شاملضخامت های مناسبی برای انواع مختلف گوشی   H 
Plus ،H و H+ Pro  دارند این گلس ها با دستگاه cnc  برش خوردند و لبه خمیده آن ضمن اینکه به دست آسیبی نمی

 .رساند کل صفحه نمایش را می پوشاند

  

 لوازم جانبی لپ تاپ شرکت نیلکین
ات موجب این شده که امروزه در هر خانه ای حداقل یک لپ تاپ یا یک کامپیوتر رومیزی قرار گیری ما در عصر ارتباط

را بتوان پیدا کرد، شرکن نیلکین عالوه بر فعالیت خود در زمینه تولیدات لوازم جانبی موبایل در زمینه تولید لوازم جانبی 

هم با ارائه محصوالتی مانند فن زیر لپ تاپ، پد موس، کیف لپ تاپ و پک های نظافت کامپیوتر حضور پر رنگی  لپ تاپ

 .دارد

 .مراجعه کنید برای خرید هر کدام از این لوازم می توانید به فروشگاه آنالین لوازم جانبی پروایسلند
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جانبی برند نیلکین در ایرانمرکز رسمی فروش لوازم   
طبیعتا لذت خرید از نمایندگی فروش لوازم جانبی شرکت نیلکین را نمی توان با خرید از هر مرکز نامعتبری یکسان دانست، 

فروشگاه اینترنتی لوازم جانبی و الکترونیکی پروآیلند به عنوان مرکزی معتبر برای فروش این تمامی لوازم جانبی نیلکین 

اضر در حال فعالیت می باشددر حال ح . 

 pro-island.com شما برای خرید لوازم جانبی نیلکین به صورت اینترنتی کافیست تا به وبسایت این فروشگاه به آدرس
 .مراجعه نمایید و محصول خود را انتخاب نمایید

روی پرو آیلند حساب باز کنید، این عالوه بر این اگر از افرادی باشید که عالقه مند به خرید حضوری هستید هم می توانید 

)آدرس( را برای مشتریان گرامی فراهم کرده است  فروشگاه امکان خرید حضوری را در . 
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