အကယ္၍ သင္ဟာ ...

အခ်က္အလက္မ်ားအား စုစည္းလိုက္ပါ။

အိမ္ၿခံေၿမ အခ်က္အလက္ေတြကို အစီ

သင့္တြင္ ယခင္ကရွခဲိ ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမ
အခ်က္အလက္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာတြင္
မွတ္သားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ စုံစမ္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားသို႔
ဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း လၽွင္ျမန္လြယ္ကူစြာျဖင့္
ဆက္သြယ္စုံစမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အစဥ္တက် စုစည္းထားျခင္း မရွခဲိ ့ဘူး ဆိုရင္

နည္းလမ္းရွေသာ္
ိ
လည္း သင္ရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း
ႏွင့္ ၾကည့္လို႔မရခဲ့ဘူး ဆိုရင္

ထိုနည္းလမ္းသည္ သင့္အား လတိုင္းေငြ

computer

ေနရာမေရြး အသုံးျပဳနိုင္သည္။

ကုန္ေၾကး က်ျဖစ္ေစတယ္ဆိုရင္

ယခင္ အိမ္ၿခံေၿမ အခ်က္အလက္ မ်ားအား
ရွာေဖြရာတြင္ ျပႆနာ အျမဲရခဲ
ွ ိ ့မယ္ ဆိုရင္
Mobile Phone and Tablet

သင္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားအား အခ်က္
အလက္မၽွေဝရန္ အခက္အခဲရခဲ
ွ ိ ့မယ္ ဆိုရင္

သင္သည္ customer တစ္ေယာက္ကို အိမ္ႏွင့္ေနရာ ျပသေနတယ္ ဆိုပါေတာ့၊
customer က မႀကိဳက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သင္ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ? Customer
ကိုေနာက္ထပ္ ခ်န္ိ းဆိုဖို႔ ေျဖာင့္ျဖေျပာဆိုရန္ မခက္ခဲဘူးလား? အဲ့ဒီတစ္ခ်န္ိ တည္းမွာပဲ
ေနာက္ထပ္ ဆင္တူေသာေနရာရွာရန္ မခက္ခဲဘူးလား?

Customer မ်ား ထပ္မံရွာေဖြ ခ်င္ေသာ္လည္း
နည္းလမ္းမသိဘူး ဆိုရင္

ထိုအခါ eaindata.com မွကူညီပါလိမ့္မည္။
သင့္ရဲ့ account ကို အခမဲ့ရယူရန္ စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ။

www.eaindata.com

FREE

CUE Myanmar Co., Ltd / CUE Co., Ltd.
MRESA No. 5670

eaindata.com ကိုအသုံးျပဳပါ။

No. 66 Thumingalar Housing, Thingangyun
Township, Yangon, Myanmar
Business Hours: Monday to Friday
9:00 am to 5:00 pm

CONTACT US

01-856-0872, 09-963-012-128, 09-969-078-049

FREE

BEST TOOL FOR ALL MYANMAR
REAL ESTATE AGENCIES!

လြယ္ကူေသာ လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ား

welcome to eaindata.com

START
သင္သည္ အိမ္ၿခံေၿမ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသလား။

NO

YES
NO
သင့္၏ အိမ္ၿခံေၿမ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ျမႇင့္တင္ထိန္းသိမ္းထားပါသလဲ။

CONTROL PANEL

YES

www.eainlolar.com ကိုဝင္ပါ။

သင့္နည္းလမ္းက excel (သို႔မဟုတ္) google spreadsheet လား။

YES

WOW

သင္ဟာ သိပ္ကိုေတာ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ပဲ။ ဒါအျပင္
့
ကၽြန္ုပ္တို႔၏စနစ္နဲ႔သာ ခ်တ္
ိ ဆက္မယ္ဆိုရင္ သင္၏
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟာ အမ်ားႏွင့္မတူပဲ
ႀကီးပြားတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။

လြယ္ကူစြာ
္း
အသုံးျပဳနိုင္ျခင

သင္သည္ excel အသုံးျပဳပုံကိုသိတယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ပ္တို႔၏စနစ္သည္ excel ထက္
ပိုၿပီးလြယ္ကူေကာင္းမြန္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါမည္။

NO

သင္၏ အိမ္ၿခံေျမအခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်န္ိ ေနရာမေရြး
customer ထံသို႔ ျပသနိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သင့္၏ ဖုန္းျဖင့္သာ
႐ုးံ မွာ၊ အိမ္မွာ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ၊ လမ္းမွာ ျဖစ္ျဖစ္
ထပ္မံေရးတင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းျဖင့္
္း
အသုံးျပဳနိုင္ျခင

NO

သင္၏ လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ အသုံးျပဳနိုင္ပါသလား ။

YES

ကၽြန္ပ္တို႔၏ ရွာေဖြနိုင္သည့္ ပုံစံမ်ားက အလြန္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။
သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္လိုခ်င္သည့္ ေဈးႏွန္ု း၊ ေနရာ၊
၀န္ေဆာင္မ၊ွ ု အခန္းနံပါတ္တို႔ ႏွင့္ရွာေဖြနိုင္ပါတယ္။
သင့္အေနျဖင့္ click အနည္းငယ္သာ ေခါက္ရန္သာလိုပါတယ္။

လြယ္ကူစြာ
ရွာေဖြနိုင္ျခင္း

သင္၏ အိမ္ၿခံေျမအခ်က္အလက္ေတြကို ရွာေဖြရန္လြယ္ကူပါသလား။ NO

YES

အခမဲ့

ကၽြန္ပ္တို႔စနစ္၏ အေကာင္းဆုံးအခ်က္ကေတာ့အခမဲ့ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ဟာ ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံးကို
ေငြေၾကးမကုန္ဘဲ အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။

္း

အသုံးျပဳနိုင္ျခင

YES

ေငြေၾကး ကုန္က်ေစပါသလား ။
NO
ေရြးခ်ယ္ ရွာေဖြနိုင္မမ်ား
ွု

Agency

①
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

သင့္အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရနိ
ွ ု ုင္ပုံမ်ား

※ The images are samples and the website is under construction.

ေမးျမန္းစရာမ်ားရွပါက
ိ
မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ
ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ
သင္တို႔၏ ေမးခြန္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ
ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါမည္။

အႀကံျပဳပါ

သင့္နည္းလမ္းအား ကၽြန္ုပ္တို႔ကို မၽွေဝပါ ။

②

YES

①

③

②

သင့္ရဲ့ အိမ္ၿခံေျမအခ်က္အလက္မ်ားအား
ဓာတ္ပုံမ်ားအပါအဝင္ အကန္႔အသတ္မရွ ိ
ျဖည့္စြက္ေရးတင္လိုက္ပါ။
သင္ျဖည့္စြက္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အခ်န္ိ ၊
ေနရာမေရြး ဖတ္ရနိ
ွ ု ုင္ပါမည္။

③
④

⑤

ALL
FREE

④

Potential
Customers

and partners

ေကာင္းမြန္ျမန္ဆန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား
“eainlolar.com” သို႔ ကူးေျပာင္း၍ customer
မ်ားထံသို႔ မိတ္ဆက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Customer မွ သင္၏အိမ္ၿခံေျမအခ်က္အလက္မ်ားအား
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ထို customer ႏွင့္
ခ်တ္
ိ ဆက္ေပးပါမည္။

⑤

Customer မ်ားအေနျဖင့္ eainlolar.com တြင္
၎တို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို ရွာေဖြ
၍ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

