
 کاور موبایل
 بعد از خرید خود این دستگاه یکی از اصلی ترین و مهم ترین خرید کاور موبایل

 اقداماتی است که مصرف کنندگان باید انجام دهند،

برند های تولید کننده این محصوالت منجر تنوع طرح ها و  

 به این شده است تا اغلب مصرف کنندگان برای خرید

 یک کاور یا کیف تلفن همراه وقت زیادی را صرف کنند

 .و حتی در برخی از مواقع نتوانند مدل دلخواه خود را پیدا کنند

 در کنار هم قرار دادن مواردی که به آن ها اشاره کردیم منجر

شده که همواره وجود یک فضا برای بررسی طرح ها و مدل ها به این  

 .قبل از خرید کاور و کیف موبایل برای مشتریان نیاز باشد

   

به عنوان یکی از فروشنده های لوازم جانبی در سطح اینترنت پرو ایسلند  

 با ارائه محصوالت متعدد و متنوع توانسته بهترین گزینه برای

ور موبایل باشدخرید اینترنتی کیف و کا . 

 خرید اینترنتی کاور و کیف موبایل
 در سال های اخیر به طور کل عالقه افراد به خرید اینترنتی

 و آنالین بیشتر شده بود، پس از شیوع ویروس کرونا میل مردم

 به خرید اینترنتی دو چندان شد

 و امروزه هر فروشگاهی برای فروش باالی محصوالت خود

گسترده و پر رنگی در فضای اینترنت هم داشته باشدمجبور است تا حضور  . 

و به طور کلی لوازم جانبی و خرید کاور و کیف موبایل  

 گجت های هوشمند هم از این قائده مستثنی نیستند

 و مشتریان زیادی در این زمینه هم برای رفع نیاز خود

https://pro-island.com/product-category/mobile-accessories/mobile-accessories-type/mobile-case/


 .اقدام به خرید اینترنتی می کند

  

 

  

خرید کاور و کیف موبایلاگر شما هم از دسته افرادی هستید که برای   

 خود خرید اینترنتی را ترجیح می دهید به سادگی می توان

 عالوه بر مقایسه قیمتی با مراجعه به وبسایت فروشگاه جزیره

 .و کیفیتی محصوالت خرید خود را هم انجام دهید

فروشگاه جزیرهوه بر این شما عزیزان با مراجعه به وبسایت عال  

 می توانید در کنار خرید قاب موبایل برای خرید

 بیسیم دیگر لوازم جانبی مانند انواع کابل و شارژر، پاوربانک، هندزفری

 .و .... هم به صورت اینترنتی اقدام نمایید

  

  

 خرید از بهترین برند های کاور موبایل

 در دنیای امروزی برند ها و مراجعه تولید کننده محصوالت نقش
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مشتریان دارد و اغلب افراد عالقه مند به خریدبسیار مهمی در نظر   

 از یک برند معتبر هستند تا برند های نا آشنا، از همین رو

 فروشگاه پرو آیلند در راستای احترام به مشتریان در وبسایت

 خود محصوالت تمای برند های تولید کننده کاور موبایل را برای

 .فروش آماده کرده است

نده کاور موبایل موجود در این فروشگاه آنالین بهلیست برند های تولید کن  
 :شرح زیر می باشد

 نیلکین

 اسپیگن

 ایکس لول

 اوتو فوکوس

 مک دودو

 باسئوس

 پروایسلند

 ....و

 خرید کاور موبایل آیفون
 موبایل های اپل یا همان به اصطالح آیفون ها یکی از محبوب ترین

دنیا هستند، تلفن های همراه در  

 .این موبایل ها در ایران هم طرفداران زیادی دارند و بسیاری از افراد از گوشی های این برند استفاده می کنند

 این موبایل ها که در مدل های مختلفی مورد استفاده مردم قرار

 می گیرند عمدتا برای طراحی بدنه بسیار ظریف

تر مصرف کننده ای اقدامنیازمند کاور های اسناندارد می باشند و کم  

 .به استفاده بدون قاب از آیفون خود می کند

 پرو ایسلند به عنوان یکی از بهترین مراکز فروش کاور و کیف موبایل
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 آیفون برای خریداران این محصول

 تمامی محصوالت را از تمامی برند های موجود در بازار ارائه می دهد

مراجعهو مشتری با هر سلیقه ای می تواند با   

اقدام به خرید محصول مورد نیاز خود نمایند پرو ایسلندبه  . 
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 [caption/]کاور موبایل 

  

 خرید قاب موبایل سامسونگ
 اگر قرار باشد به پر طرفدار ترین برند های تولید کننده تلفن همراه در ایران

کنیم حتما باید نگاهی به نام سامسونگ هم بیاندازیم اشاره . 

 برند سامسونگ یکی از جدی ترین رقبای اپل می باشد اما یک تفاوت با

 .برند اپل دارد و آن تعدد بسیار باالتر مدل موبایل های این کارخانه می باشد

 کمتر فروشگاهی را می توان پیدا کرد که به طور کار برای تمامی مدل

ای سامسونگ قاب و کاور داشته باشدگوشی ه . 

 .فراهم شده است اما این امکان در وبسایت فروشگاه لوازم جانبی پرو ایسلند
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 خرید کاور و کیف گوشی شیائومی
 از جمله برند هایی که در سال های اخیر فروش فوق العاده ای در بازار ایران

برند شیائومی می باشد،داشته است   

 این برند هم به مانند برند سامسونگ مدل های مختلف و متعددی از

 .گوشی را به بازار ارائه میدهد

 در صورت خرید هر کدام از مدل های گوشی شیائومی می توانید

 برای خرید قابل موبایل خود

 به فروشگاه جزیره مراجعه کنید و خرید خود را به صورت اینتنرنتی

کمترین زمان انجام دهید در . 

 مزایای خرید کاور موبایل از پرو ایسلند

 خرید هوشمندانه خریدی است که مصرف کننده با انجام آن از

 بیشترین مزایای ممکن بهره مند گردد و از هر جهت برای مشتری سودمند باشد،

به از همین جهت افراد در زمان نیاز به خرید سعی می کنند تا اقدام به مراجعه  

 .فروشگاهی نمایند که بیشترین مزایا را برای آن ها به دنبال خواهد داشت

 از همین جهت در این بخش قصد بررسی این مسئله را داریم که

 خرید کاور موبایل از پرو ایسلند

 .چه مزایایی برای مصرف کنندگان دارد

 شما با خرید از فروشگاه پرو آیلند می توانید از خدماتی نظیر

ه محصوالت با یکدیگر، بررسی تفاوت های قیمتی،مقایس  

 مهلت تست، گارانتی محصول، خرید از بهترین برند های

 .موجود در بازار و ... بهره مند شوید
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