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Biz Kimik?
“My Shops” şirkəti Dubayda (BƏƏ) fəaliyyət göstərən “My Shops General Trading LLC” şirkətinin
törəməsidir. Şirkət 5 Aprel 2016-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır, və hal-hazırda Azərbaycanda və
BƏƏ-də elektron avadanlıqların satış sahəsində qabaqcıl şirkətlərdən biridir. 

Şirkət satış və xidmət sahələrində çoxillik təcrübəyə malikdir. Şirkətin baş ofisi Dubayda yerləşir -
MyShops General Trading LLC (lisenziya №757766). Həmçinin ofislər Gürcüstanda və Rusiyada
yerləşdirilmişdir.

Bütün MDB üzrə topdan və pərakəndə satışlar həyata keçiriliBütün MDB üzrə topdan və pərakəndə satışlar həyata keçirilir.

"My shops" mağazalarında satış ödənişləri nağd, köçürmə yolu ilə və 24 aydək bütün taksit
kartlarla mümkündür, onların arasında; TamKart, BolKart, BirKart, Albali Plus və WorldKart
mövcuddur. Bu üsüllardan əlavə, müştərilər istənilən məhsulu hissə-hissə (daxili kredit) ilə,
ilkin ödənişsiz və faizsiz, 12 ayadək əldə edə biləllər. 
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Telefonlar
Kompyuterlər
Planşetlər
Aksessuarlar
Foto Kameralar

Satış Statistikası
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Çatdırılma
Müştərilərimiz mağazadan ya da

www.myshops.az saytından sifariş edərkən,
öz məhsullarını ən qısa zamanda istənilən bölgədə

və yaxud Baki ərazisində təhvil alıllar!



*8989

Tərəfdaşlarımız

Biz hədəflərin nailiyyəti üçün, 
bir sıra yerli və xarici şirkətlər ilə

əməkdaşlığa başladıq.
 Tərəfdaşlarımız arasında
əsasən eksklüziv və

dünya şöhrətli brendlərdi.
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Bizim Nailiyyətlərimiz
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Servis Mərkəzi
Biz müştərilərimizə keyfiyyətli servis
xidmətlərini təklif edirik:

*Zəmanətlə dəyişdirilmə.
*Düzgün diaqnostika.
*Orijinal hissələr.
*Yeni hissələrə zəmanət.
*P*Proqram təminatı.

Bütün ustalar Avropada ixtisaslaşdırma üzrə 
sertifikatlara malikdirlər!
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Rəsmi Reseller

5 Sentyabr 2018-ci ildən “My Shops” şirkəti Apple-ın Azərbaycandaki
səlahiyyətli nümayəndəsi olub, və mağazadan alınan bütün Apple

məhsullara yerli və beynəlxalq servis zəmanəti təqdim olunur. Bundan
əlavə bütün satılan mobil cihazlar Nəqliyyat Rabitə və Yüksək

texnologiyalar nazirliyi tərəfindən rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçirilib.



*8989

Satış Növləri

35% - B2B satışları
15% - Pərakəndə satışı
15% - Kredit (taksit) kartları
15% - Onlayn satışları
20% - Diler satışları

 

Kredit

Onlayn

PərakəndəDiler 
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Saytlarımız
www.myshops.ae

fb.com/myshops.ae@myshops.ae fb.com/myshopsaz@myshops_az

www.myshops.az

Dubaydan çatdırılma, müddət: 3-5 gün

40%-ə qədər qənaət 

Bir illik rəsmi zəmanət

Poçtla dünyanın istənilən nöqtəsinə çatdırılma

1-24 saat ərzində çatdırılma

15%-ə qədər qənaət 

Bir illik rəsmi zəmanət

Şəhərin və ölkənin istənilən nöqtəsinə çatdırılma

Taksit kartları (kredit) ilə ödəmə imkanı
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Korporativ Satış

Şirkətin əsas istiqaməti - bütün
dünyaya, mobil və elektronika 
məhsulların korporativ satışını
həyata keçirilməsidir. 



AF Business House,
Baku, Nizami küç. 203B

Creek Tower, ofis 16B
Dubay, Baniyas Yolu.

Baku, Nizami Küç. 166B

Baku, Bül-Bül pr. 38А

Bakiu, Azadlıq pr. 32A

www.myshops.ae
www.myshops.az
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+971 58 110 8989

Info@myshops.ae
Info@myshops.az fb.com/myshops.ae

@myshops.ae

+994 55 889 89 89Dükanların Ünvanları


