


فروش اقساطی کاال و خدمات



«گذری بر تاریخچه و رویکردهای شرکت»





؟چرا پیشگامان عصر جدید کاالی آرمان
ت ویژگی هایی که این شرکت را از شرک

: های مشابه متمایز می نماید

حداقل پیش پرداخت در هر فاکتور 
(  درصد20)

تحویل سریع و اکسپرس کاال

فروش ماهانه به طرف قرارداد% 3پرداخت 

عدم نیاز به تعدد 
چک

ساعته16پشتیبانی 
(24:00الی 08:00از )

پرداخت سود سپرده

خودرو 

درصد از  50پرداخت 
درآمد فروش هر خودرو    

به حساب نماینده 

کارت ویزیت،بروشور و 
کاتالوگ ،پرچم،پاکت های

بصورت...منقوش پستی و
رایگان

(هرسه نوع نمایندگی)

مطالعه تمام مفاد قرارداد قبل از هرگونه پرداختی به شرکت ،
امکان تغییر مفاد و مواد قرارداد با درخواست و پیشنهاد شما 

پرداخت هزینه سفر رفت و برگشت متقاضیان محترم 
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اجد برای قرارداد با شرکت پیشگامان عصر جدید کاالی آرمان و
چه شرایطی باید باشیم؟

فروشگاه

دارای فروشگاه حداقل به  •
متر و امکانات اولیه  12متراژ

دفرتاکر

دارای دفتر کار حداقل به •
مترو امکانات اولیه  12متراژ

:یا•



مدارک هجت 
عقد قرارداد

کپی اجاره 
نامه محل کار 

کارت ملی

اشناسنامه

ارایه ضمانت  
حسن انجام کار

(سفته-چک)



عادی •

احنصاری •

•VIP

گیانواع منایند



:نمایندگی عادی

ا در این نوع قرارداد شرکت عالوه بر شم
ه با دیگر متقاضیان از شهر شما چنانچ

واجد شرایط باشند قرارداد منعقد می 
.نماید

اقساط  اول هر ¼ در این قرارداد 
.خریدار را نماینده ضمانت می نماید

در این نوع قرارداد نماینده محترم 
میلیون ریال با عنوان سپرده به 300

ه شرکت پرداخت که در پایان قرارداد ب
ایشان مسترد می شود و شرکت ماهانه

سودبه  سپرده نماینده اختصاص و% 1
پرداخت خواهد کردکه ارزش ریالی 

درصد 1همچنین .حفظ گرددسپرده شما 
ت از فروش به حساب نماینده نیز پرداخ

.خواهد شد



:  نمایندگی انحصاری

در این نوع قرارداد  در هر شهر 
ر و شرکت فقط یک نمایندگی دای

.قرارداد می بندد

اقساط اول هر ½ در این قرارداد 
خریدار را نماینده ضمانت می 

.نماید

در این نوع از قرارداد نماینده محترم
ده میلیون ریال با عنوان سپر500مبلغ 

فروش ماهانه به حساب % 3پرداخت و 
همچنین ماهانه .شما منظورخواهد شد

درصد سود سپرده به شما تعلق  1
ه میگیردو در پایان قرارداد سپرده ب

.شما عودت داده خواهد شد



برخورداری از تمام امتیازهای نمایندگی عادی و انحصاری •

امکان اخذ عاملیت در حوزه فعالیت •

عقد قرارداد به عنوان نمایندگی انحصاری استان •

ر عاملیت برای نماینده ددریافت حق عاملیت با امکان اعطای •
(کل استان)حوزه فعالیت

VIPمبلغ یک میلیارد لایر بابت اخذ نمایندگی •

ر در این نوع از نمایندگی شرایط ویژه ای را برای شما در نظ•
:گرفته ایم 

درصد 21لیزینگ خودرو با سود ساالنه •

(درصد1/75سود ماهانه)•

تمام خودروهای داخلی بصورت تحویل فوری ،پیش پرداخت•
همزمان با تحویل خودرو،سند و پالک بنام خریدار

درصد درآمد شرکت در این طرح برای نماینده شرکت 50•
میباشد 

اعطای یک عدد لپتاپ برند آکبند و یک دستگاه پرینتر•

VIPنمایندگی  



:  مزایای خرید و فروش اقساطی به تفکیک

:  شرکت

توسعه بازار هدف با اخذ نمایندگی در 
سراسر کشور

: نماینده

=  رفروش بیشت=بیشترخریدار 
درامد بیشتر

:  خریدار

با هر بودجه ای می تواند خرید کند  یا بدون 
هیچ پیش پرداختی و ازدم قسط



مدارک هجت خرید اکالی اقساطی 



چک آزادمیلیون تومان5ات سقف•

چک کارمندیمیلیون تومان 8ات سقف•

گواهی کسر از حقوقمیلیون تومان10اتسقف•

ضمانت نامه بانکیمیلیون تومان99اتسقف•

سقف خرید به تفکیک مدارک ارائه شده توسط مشتری



کارمزد اقساط فروش

ماه 10ات

•2%

ماه12ات

•2/5%

ماه 15ات

•3%


