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شرکت مخابراتی افغان بیسیم
شبکۀ قابل اعتماد کمپنی اپل
در افغانستان

شــرکت مخابراتــی افغــان بیســیم بــه اســاس
تفاهمنامــه یی با کمپنی اپل ،جواز رســمی عرضۀ
مبایل های آیفون ،در افغانستان را بدست آورد.
شــرکت مخابراتی افغان بیســیم نخستین عرضه
کننــده خدمات با کیفیــت تلیفون های بیســیم و
انترنت ســریع در کشــور اســت که با بزرگترین
کمپنــی جهان یعنی اپــل تفاهمنامه یی را به امضا
رسانیده است ،به اســاس این تفاهمنامه شرکت
مخابراتــی افغان بیســیم در افغانســتان یگانه و
اولیــن نماینــدۀ انحصاری و رســمی شــرکت اپل
میباشد.
شرکت َا ِپل  Appleیک شرکت چند ملیتی آمریکایی
است که بیشــتر به تولید سختافزارهای نوین و
در طراحی هایمطمئن معروف است.این شرکت در
ســال  ۱۹۷۱توسط اســتیو جابز و استیو وزنیاک
ایجاد گردید،که از بدو تأســیس خویش تا به حال
در زمینۀ ارایه تولیدات و خدمات ســخت افزار و
نرم افزار فعالیت دارد.از محصوالت ســختافزار
این شــرکت میتــوان آیپد ،آیمــک ،مک بوک و
آیفون را نام برد و برای سخت افزار متذکره نرم

افزارهای مورد ضرورت آن را نیز تولید مینماید.
طبــق ایــن تفاهمنامــه ،بعــداز اینعالقــه مندان
میتواننــد محصوالت شــرکت اپــل منجمله آیفون
 6و آیفــون  6پلــس را از تمام نماینــده گی های
رســمی فروشات شــرکت مخابراتی افغان بیسیم
با در نظرداشــت امتیازات ویــژه و اطمینان کامل
خریداری نموده و از مزایای آن مستفید شوند.
شــرکت مخابراتی افغان بیســیم منحیث نماینده
رســمی کمپنــی اپل عــاوه بر فروش ســیت های
آیفــون خدمات اضافــی از قبیل وارنتــی و ارایه
خدمــات بعــد از فــروش را بــرای مشــتریان نیز
فراهم میسازد که این ویژه گی شرکت مخابراتی
افغان بیســیم را از سایر فروشنده گان غیر مجاز
متمایز میسازد.
شــرکت ها و بخــش های تجارتی زیادی خواســتار
بدست آوردن نمایندگی اپل در افغانستان بودند،
اما شرکت اپل بعد از ارزیابی بسیار و با توجه به
فعالیت ها و توانایی های شرکت افغان بیسیم در
بخش تلیکام این شرکت را انتخاب نمودند.
شــرکت مخابراتــی افغان بیســیم همــواره تالش

ورزیــده تا جدیدتریــن تکنالوژی هــای روز را به
بــازار افغانســتان وارد نموده تا هموطنــان ما از
کیفیت عالــی ارایه خدمات در پرتو این تکنالوژی
ها مســتفید شــوند که از آنجمله میتوان خدمات
ســریع انترنت ،3.75Gســوپر وایفــای و خدمات
صدای شفاف ( )HD Voiceرا نام برد.
در بارۀ افغان بیسیم:
شــرکت مخابراتــی افغــان بیســیم ()AWCC
 )(www.afghan-wireless.comاولین شــرکت
مخابراتی و بنیانگذار مارکیت مخابرات بیسیم در
افغانســتان میباشد که در ســال  2002از طرف
داکتر احسان اهلل بیات رئیس عمومی بیات گروپ
تأسیس گردید.
افغان بیســیم برای چهار میلیون مشتریان عادی،
تاجــران و ادارات دولتــی و غیر دولتی که در 34
والیت افغانســتان موقعیت دارد خدمات انترنت
 3.75G ،3G ،2.5Gو خدمــات بانکــی موبایــل را
ارائه می نماید .این شرکت با  425شبکۀ بیسیم
در  125کشور جهان همکاری مخابراتی دارد.

