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 جذب مشتري به چه قيمتي؟

  دوست گرامي
راھنمايي كارشناس شما اين كار  و در پي تماس كارشناس خودتون و عدم اطالع رساني و مكرري در كار نبوده تماس

  . داده مي شده بوده بايستي وجه به حساب ما برگشت انجام شده و اگر قرار بر انجام خواسته ما
مطمئناً . گرو كشي كنيد قوانين بازاريابي نگفته باشند براي اينكه مشتريان خود را حفظ كنيد از آنھا فكر كنم ھيچ كدوم از

  . اين كار شما نتيجه عكس خواھد داشت
وجه نبود من اگر ھم اصرار مشتري من براي برگشت . من ھم نيازي به اون ندارم . مشكلي نيست اون وجه براي شما 

  .تيكت نمي زدم
اميدوارم . موفق ھم ھستند شركتھايي زياد ي مثل شركت شما ھستند كه با مشتري اينطور برخورد مي كنند و متاسفانه

 .شما ھم با اين روش موفق باشيد
ست ھاي گران دنبال ھا با اسم شركت شما روي سايتم ميگذارم تا بقيه كساني كه به برداشتم و یھا كپ من ھمه اين تيكت

انتشار روي سايت لينك آنرا  بعد از. مطلع شوند. مي گيرند قيمت ھستند و فكر مي كنند با پرداخت زياد سرويس بھتر
  . كنيم برايتان ارسال مي

 با تشكر
  عليرضا شوقي

 
www.rayanwebdesign.com 

========================================= 
 با سالم

  .مشترک گرامی از انتخاب ايران ھاست به عنوان ميزبان خود سپاسگزاريم
  . پيرو مذاکرات انجام شده مبلغ مورد نظر قابل استرداد نمی باشد

اساس تعداد سال ھمکاری  وجه مورد نظر به کاربری بر اساس تماس ھای مکرر و ھماھنگی با مديريت و بر بازگشت
 . حالتی امکان ناپذير بوده و جز قوانين ايران ھاست نيست ا انجام اين کار در ھرشما با ايران ھاست می باشد زير

 .لذا خواھشمند است از ارسال مجدد اين موضوع خودداری نماييد
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 استرداد وجه

  با سالم
  . از انتخاب ايران ھاست به عنوان ميزبان خود سپاسگزاريم مشترک گرامی

  . نمی باشد  مبلغ مورد نظر قابل استردادپيرو مذاکرات انجام شده 
س تعداد سال ھمکاری بازگشت وجه مورد نظر به کاربری بر اساس تماس ھای مکرر و ھماھنگی با مديريت و بر اسا

  .شما با ايران ھاست می باشد زيرا انجام اين کار در ھر حالتی امکان ناپذير بوده و جز قوانين ايران ھاست نيست 
  

  .لذا خواھشمند است از ارسال مجدد اين موضوع خودداری نماييد 
  

  با تقديم احترام
  ١٢٤کارشناس 

  ايران ھاست
www.iranhost.com 
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2011/8/8 Iran HOST Support <support@iranhost.com> 

> 
> 

 با سالم <
 .مشترک گرامی از انتخاب ايران ھاست به عنوان ميزبان خود سپاسگزاريم <
 لطفا برای. برای نصب وردپرس در ھاست ھای ويندوز ايران ھاست مشکلی وجود ندارد <
 لينک زير را مطالعه htaccess کردن فايل Import اطالع از چگونگی استفاده و <
 :اييدنم <

> http://support.iranhost.com/KB/a154/import-htaccess.aspx 
> 

 ضمانت برگشت ١٨.٩.٢در مورد درخواست شما راجع به بازگشت پول متاسفانه طبق بند  <
 وجه تنھا در ھفته اول سرويس ھای جديد ارائه می شود و تمديد يا ارتقای ھر سرويس <
 .شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود <
> 
> 

 :لينک مجموعه قوانين ايران ھاست <
> http://www.iranhost.com/Iranhost/Rules.aspx#acuntingrules 

> 
> 
> 

 با تقديم احترام <
 ١٣٢کارشناس  <
> 

 ايران ھاست <
> www.iranhost.com 

> 
> 
> 

> ------------------------------ 
 rayanpc@gmail.com :*از* <
 May 1390 22:20:17 +0430 ١٧, د*: ارسال شد* <
 پشتيبانی*: به* <
 p4 به p2 لغو ارتقا سرويس از*: موضوع* <

> 
 ما امروز سرويسمون رو ارتقا داديم ولي ظاھرا مشكالت ھاست وبندوز با. سالم <
>  ً  وردپرس خيلي زياد تر از اوني ھست كه فكر مي كرديم و با توجه به انكه ما حتما
 ش قابل تعريف باشه و عدم پشتيباني ھاست ويندوز ازمي خوايم لينك مطالب ساختار <
 لطفاً سرويس ما را به پكيج قبليش برگردونيد و htaccess در فايل rewrite دستور <
 <.وجه آنرا ھم مسترد نماييد <

 


