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شــود  که همواره در پیرامون محیط تجارت و کســب و کار مطرح  از مســائ ی
باشد مرتبط با موضوع فروش عمده محصوالت  مسائ

هن ــد دارید که کاال ر مث ــما قص که ش ــورت تک خریداری نمایید قیمت آن اگا به ص
محصول با توجه به قیمت عمده آن داردتمام شده یتفاوت بسیار زیادی با قیمت 

ـــتریان مرحله آخر و بنابراین ابتدا باید بازار هدف خود را پیدا کنید  اگر به دنبال مش

)End User(نماییدا به صورت واسطه تهیهر توانید کارهستید
باشد بصورتکاالی نیازمند قیمتراین مدل از واسطه گ شما یک در نتیجهعمده 

تهیه کرده  و سپس آن را در فروشگاه اید محصول را با قیمت مناسب تر از قیمت نها
ــورت آنالین  تواند به ص ــد)آفالین(و یا غیر آنالین )مجازی(خود که  ــه باش عرض

دینمای
باشد که به دنبال محصول با دسته از مشتریانآحاضر باروی سخن ما در حال 

ـــتری از این نوع از  قیمت پایین تر و البته با توجه به قیمت پایین تر نیازمند تعداد بیش
باشد (کمیت باالتر)محصول 

باشدذیلخصوصیاتدارایکاربرانومشتریانازگونهاین

تر برای نیازمند محصوالت با قیمت پایینکه بالفعلمشتریانیافرادی با گستره.1
باش دنعرضه در بازار 

برخوردار .2 باال عداد  ها از ت ـــوالت آن مًا محص که لزو های پخش  کت  ـــر ش
باشدنیستند زیاد  ولیکن تعداد هر یک از آن محصوالت از نظر ک

توانند وارد کننده باشند بین شرکتها که ای کسبه و بنکداران که نقش واسطه .3
را دارند با مصرف کنندگان نها

سایه ایران مانند عراق.4 شورهای هم ستانصادرکنندگان به ک ستانتاجیک ازبک
ــر با ایران تبادل کاال دارند از قطر که در حال حاض ــورها ــوریه و دیگر کش س

باش دنجمله مصرف کنندگان محصوالت ما 

بهتر است با انواع مشتریان و کاربران محصوالت ما آشنا شدید شما انواع حال که
محصوالت شرکت ما نیز بیشتر آشنا شوید

باشندانواع باتری ها به شرح زیر 
باتری های هوی دیو

و ســوپر هوی دیودیباتری ها خود دارای دو نوع هوی اینگونه از  باشــند که و
باشددارای یک سری از خصوصیات های زیر 
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o ـــوپرقلودیوهویقلهایتریبابرای مثال دارای س هوی دیو
باشد  تفاوت زیر 

و همین استاندارد در نوع دقیقه است 70هوی دیواستاندارد قل
باشد۱۰۵باالتر آن  که شرکت روندا باالترین نوع استاندارد دقیقه 

استکرده را برای مشتریان خود عرضه 

آلکاالینهایتریبا
ـــوپر هوی دیواین نوع از باتری ها دارای کیفیت به مراتب باالتری از باتری های س

آلکاالین چیزی بینهســـتند برای مثال اســـتاندارد باتری قل 400دقیقه ا360یع

ـــرک ـــد که  ش باش خود دقیقه را 390ت روندا دقیقه  برای باتری های آلکاالین قل
عرضه کرده است

در رابطه با تهیه اجناس خود رونداشرکت دریافتیدکه حال حساسیت بسیار باال
باشد دارد بدانید که این کیفیت در حال ارتقا نیز 

های آلکاالین خود نیز و باتریسوپر هوی دیوهای باتریوهوی دیوهایتریبا
میباشد ک کنیمه در ذیل به آنها اشاره دارای انواع متفاو

یا باتری R03یا AAقل

 یا R06یا AAAباتری نیم قل
باتری بزرگ
باتری متوسط
 ولت۹باتری

در زیر انواع آن را به کهباشندکارو شرینکباتری های فوق دارای انواع تما
نماییمشما معرفی 

RONDA

شریندیوهویوپرباتری روندا س.1 عددی۴کقل

شریننیم دیوهویوپرباتری روندا س.2 عددی۴کقل

عددی2ک شرینبزرگدیوهویوپرباتری روندا س.3

عددی2ک شرینمتوسطدیوهویوپرباتری روندا س.4

عددی1ک شرینولت9کتادیوهویوپرباتری روندا س.5

عددی2بزرگ کارتقلدیوهویوپرباتری روندا س.6
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عددی2بزرک کارتقلنیم دیوهویوپرباتری روندا س.7

عددی2کارت کوچک قلدیوهویوپرباتری روندا س.8

عددی2کارت کوچک قلنیم دیوهویوپرباتری روندا س.9

عددی۴کارتقلآلکاالینباتری روندا .10

عددی۴کارتقلنیم آلکاالینباتری روندا .11

عددی2کارت قلآلکاالینباتری روندا .12

عددی2کارت قلنیم آلکاالینباتری روندا .13

عددی2کارتبزرگآلکاالینباتری روندا .14

عددی2کارتمتوسطآلکاالینباتری روندا .15

عددی1کارتولت9کتاآلکاالینباتری روندا .16

RIVOLI
شرینک .1 قل هوی دیو عددی4باتری ریو

شرینک باتری.2 نیم قل هوی دیو عددی4ریو

کارت .3 قل هوی دیو عددی2باتری ریو

کارت .4 قل هوی دیو عددی2باتری ریو

تیغ روندا
ـــرکت روندا افتخار این را دارد که در زمینه تیغ یهای دو لبهدر چند ســـال اخیر ش

فعالیت کرده و واردات صابونداری صابوندار و پنج لبه ی صابون دار و تیغ های سه لبه 
این محصول را شروع کرده است و رفته رفته در هر مرحله از واردات کیفیت محصول 

فوق را بهبود بخشیده است
ه اندعرضه شدبه صورت مردانه و زنانه در شروع کار در انواع فوقتیغ های روندا

ضر تیغ دو لبه شد که صابون دار طرح ژیلت روندا یدر حال حا با در بازار موجود 
باشد۳۲۰به تعداد و عددی ۵از آنهر بسته بسته در هر کارتن موجود 

روندای شرکت گذشته 
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از قبیل چراغ  صوال شرکت روندا در زمینه لوازم الکترونیک مح سال های دور تر  در 

شارژیهایباتریساعتهایتریباباتری های سکه ایالمپ های اضطراریقوه
مموری کارت نیز فعالیت داشته استوفلش

سیویکبا شرکت روندا باتری هاهمچنین روندا راوویرسورناپالمابرندهای 
کرده است نیز وارد 


