
پس از قوانین چندساله اخیر گمرک و تحریم های پی در پی دیگر هرگز به سادگی گذشته نبوده و  خرید لوازم جانبی عمده

بسیاری از فروشنده ها برای ارائه محصوالت به مشتریان مجبور بودند تا کاالی مورد نظر خود را از واسطه ها به رقمی 

 .بخرند که برای آن ها صرفه اقتصادی ندارد

انبی عمده فروش های لوازم جانبی بسیاری در سطح کشور در حال فعالیت هستند اما اگر مغازه دار و فروشنده لوازم ج

باشید می دانید که شرایط آن ها خیلی شرایط مطلوبی نیست و این پرسش همیشه برای شما مطرح خواهد بود که بهترین 

 .عمده فروش لوازم جانبی کدام است، برای پاسخ به این سوال در ادامه با ما همراه باشید

 خرید لوازم جانبی عمده از سراسر ایران
ال امروزه در هر خانه ای وسیله هایی اعم از کامپیوتر، لپ تاپ، ساعت های هوشمند، بنا بر زندگی ما در عصر دیجیت

موبایل، تبلت و ... دیده می شود که هر کدام از این موارد لوازم جانبی مورد نیاز خود را دارند و این به معنای متقاضی 

 .باالی این بازار می باشد

به عنوان یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان لوازم جانبی در ایران  فروشگاه اینترنتی لوازم جانبی پرو ایسلند 

همواره در تالش بوده و هست تا بتواند بهترین شرایط را برای فروش عمده لوازم جانبی در اختیار متقاضیان قرار 

 .دهد
برند ها های مطرح داخلی و این فروشگاه با تحت پوشش قرار دادن تمامی لوازم جانبی و الکتریکی از تمامی  

 .خارجی دست خریدار را برای انتخاب محصول مورد نظر خود تا حد بسیار زیادی باز گذاشته است

 بهترین مرکز فروش لوازم جانبی عمده
پرو آیلند با حضور در زمینه فروش لوازمی اعم از قاب، گلس، کابل شارژ، تبدیل شارژر، هندزفری و ... برای موبایل و 

ی لوازم جانبی مورد نیاز برای لپ تاپ و دیگر لوازم دیجیتال با تنوع بسیار باال می تواند بهترین گزینه برای تمام

 .فروشندگان لوازم جانبی باشد

عالوه بر این مسئله ای که برای هر خریداری می تواند ایجاد جذابیت کند این است که این فروشگاه عالوه بر امکان فروش 

ش اینترنتی و ارسال به سراسر کشور را هم دارد و مراجعه کننده را از مراجعه حضوری به محل حضوری امکان فرو

 .خرید بی نیاز می سازد

 

 خرید لوازم جانبی عمده برای موبایل
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زندگی امروزی تا حد بسیار زیادی با استفاده روتین از موبایل تلفیق شده است و کمترکسی را می توانید پیدا کنید که در 

ب خود یک گوشی هوشمند نداشته باشد؛ عالوه بر این افراد زیادی هر ساله برای خرید موبایل های جدید برند های جی

 .بزرگ مانند سامسونگ و اپل اقدام می کنند

به قطع زمانی که متقاضی برای خرید موبایل و لوازم جانبی تا این حد باال باشد خرید عمده لوازم جانبی موبایل با قیمت 

سب هم برای فروشندگان اهمیت به سزایی پیدا می کند؛ چرا که فروشندگانی برنده خواهند بود که همواره بهترین و جدید منا

 .ترین کاال های ارائه شده برای موبایل های روز دنیا را داشته باشند

ارائه دهید خرید لوازم  اگر قصد دارید از این دست فروشندگان باشد و مجموعه ای کامل از محصوالت خود را به مشتری

جانبی عمده از پرو ایسلند می تواند بهترین گزینه برای شما باشد، چرا که با انجام خرید از این فروشگاه می توانید مقرون به 

صرفه ترین انتخاب را برای خرید عمده پاور بانک، گارد، گلس محافظ ال سی دی، هندزفری، هدفون، و دیگر لوازم جانبی 

 .موبایل داشته باشید

  

 

 خرید لوازم جانبی عمده لپ تاپ در تهران
ری هم برای از جایی که لپ تاپ امروزه برای بسیاری از مشاغل کاالیی سرمایه ای به حساب می آید لوازم جانبی بسیا

نگهداری و استفادهه درست از این کاال به بازار ارائه شده است، از جمله این کاال ها می توان به فن زیر دستگاه، موس، پد 

 .موس، هدفون، میکروفون و ... اشاره کرد

فعالیت داشته باشید و عالقه ای به خرید اینترنتی هم  اگر ساکن تهران باشید و در حوزه فروش عمده لوازم جانبی لپ تاپ

کار  نداشته باشید می توانید روی خرید عمده لوازم جانبی لپ تاپ از پرو ایسلند حساب ویژه ای باز کنید، برای انجام این

 .کافیست سری به بازار موبایل تهران بزنید و به فروشگاه پرو ایسلند مراجعه کرد و سفارش خود را ثبت نمایید

  

 تبلت از پرو ایسلند خرید لوازم جانبی عمده
از جمله لوازم دیجیتال که همه ما با آن آشنا هستیم تبلت ها می باشند، از لوازم جانبی تبلت می توان به کیف و قاب موبایل، 

گارد، گلس، هندزفری، پایه نگهدارنده و ... اشاره کرد که تمامی آن ها در سایت پرو ایسلند موجود می باشد و به طور عمده 

ن ارائه می شودو تکی به مشتریا . 
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عالوه بر موبایل و لپ تاپ تمامی لوازم جانبی تبلت که از سوی برند های معتبر خارجی اعم از نیلکین، پرو ایسلند، 

 .ریمکس، هوکو، ویکومن و ... را می توانید با نازل ترین قیمت در این فروشگاه پیدا کنید

  

 جمع بندی

انجام یک فروش خوب مسئله ای که حائز اهمیت می باشد مشخص کردن حاشیه سود می باشد، خرید کردن از واسطه  برای

 .های وارداتی نمی تواند حاشیه سود مناسبی را برای خرید لوازم جانبی عمده به شما عزیزان ارائه دهد

رو ایسلند می توانید به طور مستقیم محصوالت این در صورتی است که شما با مراجعه حضوری یا اینترنتی به فروشگاه پ

 .مورد نیاز خود را از وارد کننده خریداری نمایید
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