
1. േമാബ  ്േസാണിൽ ഇനി നി��െട ബിസിന�ം ഓൺൈലൻ ആ�ാം. 

2. ഓൺൈലനായി േപ െച�� ക�േമ�ിന  ്െഡലിെവറി�ം േമാബ  ്േസാൺ വഴി െച�ാം.

3. എ�ാ േസാഷ�ൽ മീഡിയയി�ം നി��െട ബിസിനസ  ്�ീ ആയി െ�ാേമാ�  ്െച�ാം.
  

4. നി��െട സർവീ�കൾ ഓൺൈലനായി േമാബ  ്േസാണി�െട ��  ്െച�ാം.
  

5. നി��െട കഴി�കൾ േമാബ  ്േസാൺ വഴി ഓൺൈലനായി െ�ാേമാ�  ്െച�ാം.
  
6. �ാ�കൾ, ൈഗഡൻസ  ്എ�ാം ഓൺൈലൻ ആയി ഫീേസാ��ടി െച�ാം.

ഈ ആ� ഈ ആ� കാര��ൾ മാ�ം  മതികാര��ൾ മാ�ം  മതി
നി��െട ബിസിന�്  േവെറ െലവലിൽ ആകാൻ.  നി��െട ബിസിന�്  േവെറ െലവലിൽ ആകാൻ.  

അ�ം  സൗജന�മായി  !അ�ം  സൗജന�മായി  !

www.mobzonstore.com

ആദ�ം രജി�ർ െച��  25 േപർ�് ��തൽ െ�ാേമാഷൻസ്!
(See Last Page for Details) 

Book NowBook Now
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േമാബ് േസാൺ ഇരി�ാല�ടയിൽ നി�ം!

വരദാന��െട നാ�ിൽ നി�ം ഒ� �തിയ �ട�ം!

ഇരി�ാല�ടയിെല എ�ാ ബിസിെന�കെള�ം, സർവീ�കൾ നൽ��
വ��ികെള�ം, �ാപന�െള�ം, േമാബ് േസാൺ ഓൺൈലൻ
േ�ാറിൽ �ീ ആയി ലി�് െച�ാൻ �ണി��.

നിരവധി ഓൺൈലൻ ബിസിനസ് െ�ാേമാഷൻ സർവീ�കൾ
േമാബ് േസാൺ വഴി നി��െട ബിസിനസി� ലഭി��. ഇ�വഴി ��തൽ
ക�േമ�ിേലെ��ാ�ം െസയിൽസ് വർധി�ി�ാ�ം സാധി�ം.

നി��െട ബിസിനസ് കാർഡ്, േ�ാഷർ, കാ�േലാഗ്, സർവീസ് വിവര�ൾ
whatsapp വഴി അയ� തരിക.

Whatsapp : 0091-807 89 89 000

��തൽ വിവര�ൾ േനരി�ം െവൈ��് വഴി�ം അറിയി��താണ്.

www.mobzonstore.com | 807 89 89 000 | ijk@mobzonstore.com

േമാബ് േസാൺ

ഇരി�ാല�ടയിൽ ഇനി ഏെതാരാവശ��ി�ം !

https://app.designrr.io/projectHtml/807123?token=ad02a980ad07a6d1976f7333480efc82&embed_fonts=


േമാബ് േസാൺ
വരദാന��െട നാ�ിൽ നി�ം ഒ� �തിയ �ട�ം!
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നി�ൾ െചേ��ത് ഇ�മാ�ം!

Mobzon Whatsapp വഴി നി��െട ബിസിനസ  ് or സർവീസ  ്ഡീെ�യിൽസ  ്അയ�തരിക.    െവൈ��  ്വഴി
��തൽ ഡീെ�യിൽസ  ്ന�ാൻ കഴി�ം.

നിമിഷ�ൾ��ിൽ നി��െട ബിസിനസ് ഓൺൈലൻ ആ��.

��തൽ എെ��ി�ം അറിയാൻ ഉെ��ിൽ േമാബ  ്േസാൺ ഒഫീഷ�ൽ നി�െള വിളി�ം.   നി��െട ബിസിന�്
ഓൺൈലൻ ലി�  ്െച�തി� േശഷം ലി�  ്നി�ൾ�ം അയ� ത�ം. അതി� േശഷം േമാബ  ്േസാൺ േ�ാർ ഇൽ
പ�ിഷ  ്െച�ം.

ആർെ��ാം േമാബ് േസാൺ സഹായകമാ�ം

Online Orders or Enquiries അ�സരി� നി�െള േമാബ  ്േസാൺ contact െച�ക�ം ക�േമ�്ന  ്േ�ാഡ�  ്or

സർവീസ  ്െഡലിവറി�ം േമാബ  ്േസാൺ െച� െകാ��ം.

1. എ�ാ ബിസിെന�കൾ�ം (Grocery, Medicines, Stationery, Fashion, Fabrics, Accessories) 2. എ�ാ വിധ
സർവീ�കൾ�ം (Electrical, Plumbing, Cleaning, Business & Home Care Services)
3. എ�ാ െ�ാെഫഷണൽസ  ് / ടീ�ർ / ആര്ടിസ്റ  ്എ�ിവർ�ം (ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ, െ�യിനിങ്, ട�ഷൻ,

ൈഗഡൻസ  ്എ�ാം േമാബ  ്േസാൺ വഴി െച�ാം.)
4. സ�യം െതാഴിൽ െച�� എ�ാവര്�ം– ( Auto, Taxi, Daily Jobs, Agriculture, Home made products, Real

Estate, �ട�ി എ�ാവര്�ം ഓൺൈലൻ വഴി ഓർേഡ�  ്ലഭി�ാൻ വഴി ഒ���.)
5. സ��മായി വാഹന�ം സമയ�ം ഉ�വർ�  ് േമാബ  ്േസാൺ െഡലിവറി agent ആയി സ��ം ഏരിയയിൽ മിക�
വ�മാനം ലഭി�� വിധ�ിൽ �വർ�ി�ാം.



േമാബ് േസാൺ
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നി��െട ബിസിനസ് / സർവീസ് ക�േമ�് ഓൺൈലനിൽ കെ��ം

നി��െട ബിസിനസ് / സർവീസ് െ�ാൈഫൽ േപജ് ഓൺൈലനിൽ!

നി��െട േ�ാഡ�് / സർവീസ് ഓൺൈലനിൽ Pay െച� വാ�ാം!

ഓർഡ�കൾ േമാബ് േസാൺ െഡലിവറി െച�� െചറിയ െഡലിവറി ചാർജിൽ!

Bene�ts to Business

Click to Whatsapp Click to Visit Website Click to see e-Pro�le of

Mobzon 

Click to contact

Mobzon Business

Developmet Manager

Click to Contact Mobzon

https://www.mobzonstore.com/
mailto:ijk@mobzonstore.com
https://wa.link/wz3d9y
https://www.mobzonstore.com/
https://www.eprofilezone.com/mobzon
https://www.eprofilezone.com/alwinbaby
https://wa.link/wz3d9y
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1.  നി��െട ബിസിനസ് / സർവീസ് വീഡിേയാ നിർമി� െ�ാേമാ�് െച��.

2.  േഫ�ുക് ൈലവായി െ�ാേമാ�് െച��.

3.  നി�ൾ�് സ�യം ഇൻെ�ാഡ�സ് െച�ാ�� അവസരം.
 4. 3 മാസം �ീ ഓൺൈലൻ brochure promotion.

 5.  ഓർഡർ െഡലിവറി ചാർജിൽ 10% Discount.

ആദ�ം രജി�ർ െച�� 25 േപർ�് ��തൽആദ�ം രജി�ർ െച�� 25 േപർ�് ��തൽ
െ�ാേമാഷൻസ്െ�ാേമാഷൻസ്

Contact Now -

https://www.mobzonstore.com/
mailto:ijk@mobzonstore.com


Join Today with
www.mobzonstore.com


