
  

  درباره فروشگاه پارکر لطیفی
 یتکنولوژ سطح بھ بستھ. شود یم جلب آن یرو مارک بھ شما توجھ زیھرچ از قبل دیھست کھ یمرغوب لھیوس ھر دیخر دنبال بھ امروزه
 با مرتبط خدمات و انیمشتر بھ یدھ سیسرو,  فروش و عیتوز یندگینما,  است قائل خود یمشتر یبرا کننده دیتول کھ یاحترام و کارخانھ

 ارزش بر فروشندگان گرید از زیمتما آن از پس خدمات و مرغوب محصوالت فروشندگان انیم نیا در و کند یم دایپ یباالتر تیاھم زین آن
 در یفیلط اصغر یآقا توسط پارکر یھا سیخودنو و خودکارھا راتیتعم و فروش بار نیاول یبرا ١٣۴٠ سال در. ندیافزا یم کاالھا اعتبار و
 را دست نیا از یمحصوالت و پارکر سینف ھا مجموعھ یرو بر یحکاک یفیلط یآقا ١٣۴٣ سال در یعنی بعد سال سھ و دیگرد آغاز رانیا

 فروش ایدن سطح در معتبر یھا سیخودنو و خودکار انواع نیروزتر بھ و نیسترینف,  نیباتریز ارائھ بجز زمان آن از.  نمودند آغاز
   . شد اضافھ آن بھ زین ریالتحر لوازم نیمرغوبتر

  

 تا دیبزن ساندز یباب نبش یجمھور ابانیخ بھ یسر حتما دیھست العاده فوق و مارکدار یھا سیخودنو و خودکار دیخر و تماشا دنبال بھ اگر
 و بالنک مونت و پارکر یھا سیخودنو و خودکار نیرترینظ کم و نیتر سینف تاللو,  نشان و نام یب محصوالت تنوع و شھر ازدحام در

  . دھد نوازش ییبایز بھ را جستجوگرتان نچشما...  و فریش
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 و مارکدار یھا سیخودنو و خودکار خصوصا مرغوب ریالتحر لوازم فروش و عیتوز سبب بھ کھ ستیافراد معدود از یفیلط اصغر یاقا
 و لطیفی فرخ حضور ھمھ از تر ارزش با و دارد قرار خود رستھ در قھیسل صاحبان و ھنردوستان,  ھا ونریکلکس توجھ مورد مشھور

  . اند پرداختھ محصوالت نیا عرضھ بھ مضاعف یتالش با و گذاشتھ راه نیا در قدم پدر تیھدا با کھ است یفیلط دیفرش

  

 ھموطنان خدمت در محصوالت نیباتریز و نیتر متنوع با و ستیرانیا یبایز قھیسل ستھیشا کھ آنچھ با امیا ھمھ در میبتوان میدواریام
  . میباش زمانیعز

--  
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