




«گذری بر تاریخچه و رویکردهای شرکت»





چرا اقساط؟

مزایای خرید و فروش  
:اقساطی به تفکیک

:  شرکت

توسعه بازار هدف با اخذ 
ورنمایندگی در سراسر کش

:  نماینده

فروش =خریدار بیشتر
ردرامد بیشت= بیشتر

:  خریدار

د با هر بودجه ای می تواند خری
کند  یا بدون هیچ پیش 

پرداختی و ازدم قسط



برای قرارداد با شرکت پیشگامان عصر جدید کاالی آرمان واجد چه شرایطی باید باشیم؟

فروشگاه

متر و امکانات اولیه  12دارای فروشگاه حداقل به متراژ•

دفرتاکر

مترو امکانات اولیه  12دارای دفتر کار حداقل به متراژ•



مدارک هجت عقد قرارداد

کپی اجاره نامه 
محل کار 

کارت ملی 

شناسنامه

ارایه ضمانت حسن
انجام کار

(سفته-چک)



انواع منایندگی

احنصاری  عادی 



:نمایندگی عادی
ر

.ی نمایددر این نوع قرارداد شرکت عالوه بر شما با دیگر متقاضیان از شهر شما چنانچه واجد شرایط باشند قرارداد منعقد م

.اقساط  اول هر خریدار را نماینده ضمانت می نماید¼ در این قرارداد 

ترد میلیون ریال با عنوان سپرده به شرکت پرداخت که در پایان قرارداد به ایشان مس150در این نوع قرارداد نماینده محترم 
.سودبه  سپرده نماینده اختصاص و پرداخت خواهد کردکه ارزش ریالی سپرده شما حفظ گردد% 1می شود و شرکت ماهانه 



:  نمایندگی انحصاری

.در این نوع قرارداد  در هر شهر شرکت فقط یک نمایندگی دایر و قرارداد می بندد

.اقساط اول هر خریدار را نماینده ضمانت می نماید½ در این قرارداد 

فروش  % 3میلیون ریال با عنوان سپرده پرداخت و 300در این نوع از قرارداد نماینده محترم مبلغ 
درصد سود سپرده به شما تعلق میگیردو در 1همچنین ماهانه .ماهانه به حساب شما منظورخواهد شد

.پایان قرارداد سپرده به شما عودت داده خواهد شد



مدارک هجت خرید اکالی اقساطی 

گواهی کسر از حقوق

چک 
کارمندی 

ای ضمانت نامه بانکی بر
کاالهای با مبلغ باال

چک 
آزاد



چک آزاد

انمیلیون توم5ات سقف•

چک کارمندی

8ات سقف•
میلیون تومان

گواهی کسر از 
حقوق

10اتسقف•
میلیون تومان

ضمانت نامه 
بانکی

99اتسقف•
میلیون تومان

سقف خرید به تفکیک مدارک ارائه شده توسط مشتری



کارمزد اقساط فروش

ماه 10ات

•2%

ماه12ات

•2/5%

ماه 15ات

•3%



چرا پیشگامان عصر جدید کاالی آرمان؟

ویژگی هایی که این 
شرکت را از شرکت های 

:  دمشابه متمایز می نمای

عدم دریافت پیش پرداخت
(  از دم قسط)

تحویل سریع و  
اکسپرس کاال

فروش ماهانه به % 3پرداخت 
طرف قرارداد

عدم نیاز به تعدد 
چک

ساعته16پشتیبانی 
(24:00الی 08:00از ) پرداخت سود سپرده

اعطای نمایندگی به صورت کامال رایگان


