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 باسمه تعالی
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 انتشارات حلی  نمایندگی شرایط

 ،کالسشامل: کتاب, آزمون, کارسوق انتشارات حلیهای آموزشی  نمایندگی فعالیت شرایط

 الف( تعهدات نمایندگی:

 می باشد.            جغرافیاییا در محدوده ی حوزه فعالیت و تبلیغات نمایندگی صرف .0

شانی خود را جهت بازدید به   .2 شارات نمایندگی قبل از انعقاد قرارداد باید ن شارات اعالم نماید و تایید  انت صورت  انت  را اخذ نماید و در 

 را اعالم نماید. انتشاراتتغییر مکان بالفاصله نشانی جدید به 

در  ....(تهیه امکانات ساااات افزاری، هزینه مکان، حقوق و مزایای کارمندان و ساااایت وکلیه هزینه های مربوط) از قبیل راه اندازی  .3

   شرکت ناواهد کرد.در تامین این قبیل هزینه ها  انتشاراتدرصدهای متعلق به نمایندگی درنظرگرفته شده و 

 ها به پیوست ضمیمه می باشد. شناخته خواهد شد که قرارداد آن کارسوقخدمات کتاب, آزمون ،نمایندگی به عنوان نماینده ی  .4

عنوان حساان انجام کار از به انتشااارات حلی در وجه و  31/3/97به تاریخ ریال 000/000/000در مجموع چکی به مبلغ  انتشااارات .5

 خواهد کرد.نمایندگی در موارد فوق دریافت 

 هماهنگ نماید   انتشاراتکالس های خود را با چارچوب سازمانی  ،در صورت عالقه به برگزاری کالس نمایندگی موظف است .6

 انجام شود. انتشاراتهرگونه فعالیت خارج از چارچوب ذکر شده در قرارداد باید با دریافت نظر  .7

شارا         .8 ست پس از انعقاد قرارداد، شاصی را به عنوان کارشناس فروش و بازاریابی در جهت ارتباط مستمر با نت  تنمایندگی موظف ا

 معرفی نماید.

 :انتشاراتب( تعهدات 

  خدماتی( معرفی -سایت خود به عنوان نماینده ی حوزه ی فعالیت مورد توافق) جغرافیایی نمایندگی را در  متعهد می شود  انتشارات . 0

 نماید.

 را در اختیار نمایندگی قرار دهد. انتشاراتمتعهد می گردد اقالم تبلیغاتی  انتشارات. 2

 متعهد می شود تغییرات در شیوه ی خدمات و یا محصوالت جدید خود را در اولین فرصت به نمایندگی اطالع دهد. انتشارات. 3

 نمایندگی فعلی را در اولویت قرار دهد. ،الت جدید خودشود در قرارداد برای محصومتعهد می  انتشارات. 4

شارات . 6 سایر افراد حقیقی یا حقوقی خواهان نم  عمت انت شود  مورد توافق و در طول  و خدماتی در حوزه ی جغرافیاییایندگی را هد می 

 مدت قرارداد به نمایندگی معرفی کرده و خود اقدام به فروش مستقیم کاال یا خدمات ننماید.  

 

 




