
 

 

  يافزار نرمچگونگی اعطاي نمایندگی فروش محصوالت 

  مهرگان نویسی برنامهگروه هنر و  

  

ي خود، عالوه بر روش فروش مستقیم که افزار نرممهرگان جهت توزیع سراسري محصوالت  نویسی برنامهگروه هنر و 
، در نظر دارد به عالقه مندان به همکاري با گیرد میصورت  سایت گروه حضوري در دفتر و همچنین وب طریقاز 

  ، نمایندگی اعطا کند. ذیلشرایط 

  

  شرایط درخواست کننده .1
 و یا فناوري اطالعات متناسب با محصوالت افزار نرممهندسی  لیسانس دارابودن حداقل مدرك - 1

 ثابت در منطقه مورد درخواست دارابودن یک دفتر یا فروشگاه - 2

 يافزار نرمدارابودن سابقه فروش محصوالت  - 3

  

  وظایف نماینده .2
بازاریابی، فروش، آموزش و پشتیبانی محصوالت عرضه شده (الزم به ذکر است که هزینه آموزش و  - 1

تواند مبلغی را  ها لحاظ نشده و نماینده با توافق با مشتري، میافزار نرمپشتیبانی حضوري در قیمت 
مهرگان هیچ گونه مسوولیتی در مورد هزینه آموزش و پشتیبانی  نویسی برنامهدریافت کند. گروه هنر و 

 )هاي مربوط به بازاریابی و تبلیغات بر عهده خود نمایندگی خواهد بود. همچنین هزینه ندارد.

که در سایت رسمی  ،مهرگان نویسی برنامهشده توسط گروه هنر و  ها مطابق با قیمت تعیینافزار نرمفروش  - 2
نمایندگی در اعطاي تخفیف به مشتري، مختار بوده و میزان تخفیف از سهم  گردد. این گروه نیز درج می

 گردد. نمایندگی کسر می

 اطالع رسانی پیرامون پایان زمان پشتیبانی به مشتري و عقد قرارداد پشتیبانی (در صورت نیاز مشتري) - 3

  

  مهرگان نویسی برنامههنر و  تعهدات گروه .3
درخواست شده، به عنوان نماینده انحصاري محسوب شده و مشخصات وي در سایت  نطقهنماینده در م - 1

 مهرگان درج خواهد شد. نویسی برنامهگروه هنر و 



 

 

 از سوي و یا خرید نقدي یچک تضمینکه توسط  ،مهرگان معادل اعتبار نماینده نویسی برنامهگروه هنر و  - 2
 ارسال خواهد کرد. ، محصوالت موردنیاز نماینده را ظرف حداکثر یک هفتهگردد نماینده مشخص می

در صورت خرید نقدي نماینده و عدم توانایی در فروش،  گردد مینویسی مهرگان متعهد  گروه هنر و برنامه - 3
 به شرط برگرداندن محصوالت بصورت سالم، مبلغ معادل آن محصوالت را عودت دهد.

و پس از تسویه  نمایندگیان مدت زمان پای درکه  گردد میمهرگان متعهد  نویسی برنامهه هنر و گرو - 4
 ضمین را عودت دهد.، چک تحساب

  

  نحوه محاسبه کارمزد نمایندگی .4
افزاري درخواستی، مبلغ کل با کسر سهم  هاي نرم در این روش، نمایندگی ابتدا به تعداد بستهروش نقدي:  - 1

 50نماید. سهم نمایندگی در این روش،  نویسی مهرگان واریز می نمایندگی را به حساب گروه هنر و برنامه
 باشد. افزاري می بسته نرم 10درصد خواهد بود. حداقل میزان خرید نقدي، 

: در این روش، نمایندگی بایستی به میزان اعتبار درخواستی، یک چک تضمینی ارائه نماید و روش امانی - 2
افزاري را درخواست کند. سهم نمایندگی در این روش،  هاي نرم تواند بسته پس از آن، تا سقف اعتبار می

 د.باش بسته در هر درخواست می 5افزاري  هاي نرم درصد خواهد بود. حداکثر تعداد بسته 35

  

   در روش امانی حسابشرایط تسویه  .5
شده  شود که بصورت زمانبندي ماهانه نسبت به تسویه حساب محصوالت فروخته نمایندگی متعهد می - 1

 اقدام نماید.

نماینده پس از فروش محصوالت، در صورتیکه نیاز به ارسال بسته هاي جدید داشته باشد، بایستی ابتدا  - 2
 هاي فروخته شده اقدام کند.بسته تمام نسبت به تسویه حساب 

  

  مدارك الزم جهت اخذ نمایندگی .6
 کپی /اجاره نامه مکان نمایندگی،سندتصویر مدارك شناسایی معتبر درخواست کننده شامل کارت ملی،  - 1

 مدرك تحصیلی مرتبط

(در صورت  کننده به نام شخص و یا شرکت درخواست معادل با اعتبار درخواستی نماینده یچک تضمین - 2
 )امانیانتخاب روش 

  امضاء تفاهم نامه توسط طرفین در دو نسخه - 3




