


مجموعه ســـفارش اداری با بهره گیری و در اختیار داشـــتن 

واحدهای تأمین، انبار، لجستیک و همچنین همکاری با طیف 

گســــترد های از تولیدکنندگان و واردکنندگان بهترین  شرایط 

ممکن جهت تأمین اقالم مصرفی مشـتریان عزیز خود را فراهم 

نموده است.

ـرک تهای  همکاری با تعداد زیادی از سـازما نها، ارگا نها و شـ

خصوصی و غیر خصوصی اعم از:

بانك ملی، بانك شهر، بانك كارآفرين، بانك حكمت، شـهرداری 

تهران، شركت نفت پاسارگارد، شركت سينادارو، مجتمع تجاری 

كوروش، شركت مبينا و... نشان از اين سهم دارد. 

نقطه عطف تغيير رويكرد خريد برای بنگا ه های اقتصادی خرد و كالن



مایع ظرفشویی و دستشویی

ابزار نظافتی

حشره کش

خشبو کننده 

دستمال تنظیف

دستمال کاغذی و توالت

کیسه زباله

سفید کننده و جرم گیر

اسپری پاک کننده شیشه شوی 

لواز مالتحـریر پذیــرایی

ی
ار

اد
م 

از
لو

كاغذ

يادداشت

خودكار، روا ننويس و خودنويس

مداد، اتد و پا ككن

ماژيك و تخته پا ككن

چسب

استامپ، جوهر و كاربن

قيچی

الك غل طگير



خرید آسان تنها با چند کلیک

صرفه جویی در وقت و هزینه شما

تحویل سریع و رایگان کاالها درب محل کار و یا منزل شما

تا ۴٠٪ تخفیف برای تمام کاالها (همیشه زیر قیمت مصرف کننده)

اطالع از جشنوار هها و تخفیف ویژه از طریق ایمیل و پیامک و...

ضمانت کیفیت و اصالت کاالها

امکان خرید تلفنی

امکان تهیه کاالها با بسته بندی و برند شما

توانایی تأمین محصوالت گوناگون در حجم عمده

امکان تأمین اقالم مورد نیاز شما به صورت زمانبندی شده و دور های



مجموع خريد ماهيانه شما چه ميزان است؟

آيا مايليد با يك تصميم هوشمندانه هزينه خريد كاالهای مورد نياز خود 

۴۰٪را تا  كاهش دهيد؟

كافيست در و بسايت سفارش اداری ذيل هر كاال بر روی گزينه سفارش 

عمده كليك كنيد و تعداد كاالی مورد نياز خود را درج نماييد.

پس از ثبت سفارش، منتظر تماس كارشناسان ما باشيد. در صورتی كه 

كاالی مورد نياز شما در و بسايت موجود نيست و يا نياز به پاسخگويی 

فوری داريد با ما تماس بگيريد: ۸۸۲۱۵۱۸۵ - ۸۸۲۱۵۱۹۷ - ۰۲۱



هنگام خريد از سفارش اداری، م یتوانيد با تنظيم دوره يادآوری، قبل از اتمام كاالهايتان تنها با چند كليك، دوباره آن پكيج را خريداری 

نماييد. با اين كار عالوه بر صرف هجويی در وقت، از مواردی همچون تامين ديرهنگام كاال و مشكالت ناشی از آن جلوگيری م ینماييد تا 

زمان بيشتری را به كسب و كار خود اختصاص دهيد.

انتخاب بازه زمان ارسال سفارش از مزايای بزرگ سفارش اداری است و اين امكان را به شما م یدهد تا برنامه خريد خود را كامال 

مديريت كنيد.



جستجو در فروشگاه اينترنتی سفارش اداری و انتخاب كاالهای مورد نياز

ورود به حساب كاربری

انجام مراحل خريد و انتخاب بازه زمان ارسال سفارش



sales@sefareshedari.com

تهران، یوسف آباد، خیابان اســدآبادی، کوچه ۳۳، پالک ۳۱ قــدیم و 

۲۹ جدید، طبقه۵ 

@sefareshedari 


