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دستگاه ضدعفونی کننده
کارت های بانکی

یکتا پیشگامان ذهن خالق
مبدع و مخترع اولین
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مخترع و پژوهشگر
بنیانگذار و موسس گــــــروه شرکت های ذهن خالق
مشـاور نــــــوآوری ،کسـب و کار های نوپا و استارتاپ ها

امیر محمدی ارکانی

مبدع و مبتکر  کنتور برق اعتباری هوشمند 
مبدع و مبتکر دستگاه هوشمند تحویل زباله خشک در مبداء با قدرت تفکیک توسط سیستم پردازش تصویر

مبدع و مبتکر دستگاه هوشمند هشداردهنده زمان جمع آوری زباله شهری در منازل
مبدع و مبتکر دستگاه موزیکال میکسرآبمیوه با تلفیق پیانو در ایران و جهان

مبدع و مبتکر ساخت اولین دستگاه ضدعفونی کننده کارت های بانکی در ایران و جهان
مبتکر ساخت اولین ماسک شفاف در ایران
Upside Down مبتکر ساخت خانه وارونه

ذهن خالق با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه ی کارآفرینی و سرمایه گذاری بر روی ایده های خالقانه، طراحی،ساخت و تولید 
محصوالت نوآورانه فعالیت خود را با تالش تیمی متخصص از جوانان نخبه ایرانی در شهر مشهد مقدس آغاز نموده است .

رویکرد دانش بنیان،کیفیت گرا، احترام به مشتری ، توجه به منابع انسانی، کشف استعدادهای برتر و سرمایه گذاری بر روی پروژه 
های استارت آپی موجب پیشرفت چشمگیر این تیم در یک دهه اخیر گردیده است. ذهن خالق بعنوان یک کارخانه کارآفرینی و 

نوآوری در بازه 10 ساله فعالیت خود توانسته است در حوزه های زیر سرمایه گذاری و اقدام به فعالیت تیمی نماید.

کارخانه کارآفرینی و نوآوری های خالقانه ذهن خالق

iMedical
طراحی،ساخت و سرمایه گذاری بر روی پلتفرم مدیریت متمرکز 
توریست سالمت از مبداء تا مبداء مبتنی بر دانش داده کاوی

ROBONAB
تولیدکننده  بیش از 10 مدل دستگاه و 

تجهیزات  شهربازی های سرپوشیده

طراحی،ساخت و سرمایه گذاری بر روی  اولین دستگاه ضدعفونی کننده
 کارت های الکترونیکی در ایران و جهان
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طرح نو
مرکز مشاوره و ارائه دهنده خدمات 

پیشرفته وب  و داده کاوی

ARYA MASK
طراحی،ساخت و سرمایه گذاری  بر روی

اولین ماسک شفاف ایران

برخی از افتخارات :
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به گزارش بانک تسویه جهانی ، ایران با ۷.۳ میلیون دستگاه 
از کشورهای  فراتر  و  از چین  بعد  دوم  در جایگاه  کارتخوان 
برزیل، هند، ایتالیا، ترکیه و انگلستان و با حدود ۲۱ میلیارد 
تراکنش طی سال ۹۷ در مقام سوم کشورهای پُرتراکنش قرار 
دارد.  بعبارتی یعنی ۹0 دستگاه به ازای هر 1000 نفر.این آمار 
تعداد  بیشترین  با  کشورهای  رده  در  ایران  می دهد  نشان 
تراکنش پرداخت و بیشترین ابزار کارتخوان فیزیکی است ، اما 
بنام کرونا،  پرخطر  و  تمام ماجرا نیست، چالشی جدی  این 
تهدیدی جدی برای افزایش خطر انتقال ویروس در حین انجام 
تراکنش های مالی روزانه توسط عموم مردم در این دوران بود.

های  توصیه  به  بنا  کاغذی  پول  اختیاری  حذف  افزایش  با 
بهداشتی  و جایگزین کردن کارت بانکی به جای پول کاغذی 
برای کاهش خطر ابتال به ویروس کرونا در روزهای کرونایی 

موجب شده تا کارت های بانکی بیشتر از قبل مورد استفاده 
قرار گیرند. این روزها شاهد آن هستیم حتی برای خرید نان 
هم از دستگاه کارت خوان و کارت بانکی استفاده می شود. 
زیرا اسکناس حاوی انواع آلودگی است که از فردی به فرد دیگر 

منتقل می شود. 
هرچند کارت های بانکی این مشکل را تاحدقابل قبولی حل 
کرده اند ولی خود این کارت ها هم نیاز به ضد عفونی کردن 
دارند.زیرا دست فروشنده، دستگاه کارت خوان و هر چیزی که 
با کارت در تماس باشد می تواند آلودگی را به آن انتقال دهد.  
با توجه به اینکه دستگاه های کارتخوان بین افراد مشترک 
هستند، امکان سرایت ویروس از طریق دستگاه به کارت و 
خود فرد وجود دارد. از این رو ضدعفونی کردن کارت بانکی 

پس از خرید بسیار حائز اهمیت می باشد. 

معرفی محصول ابداعی
دستگاه ضدعفونی کننده کارت بانکی آی پاک
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بدون شک دستگاه های ضدعفونی کننده نقش ویژه ای در 
کاهش آلودگی های ویروس کرونا دارد. امروزه ویروس کرونا یا 
همان کوید COVID-1۹ در تمام نقاط جهان و ایران گسترش 
یافته است. این ویروس ماندگاری باالیی به ویژه بر روی سطوح 
دارد و حتی می تواند تا چند روز بر روی سطوح باقی بماند. افراد 
به واسطه لمس سطوح آلوده و سپس از طریق دست زدن به 
چشم و دهان خود ممکن است به این ویروس هولناک آلوده 
از  استفاده  جهانی  بهداشت  سازمان  توصیه  به  شوند.بنا 
دستکش وضد عفونی کردن مداوم دست ها در زمان فعالیت در 

مکان های عمومی: مانند محل کار، خرید مایحتاج استفاده از 
از جمله راهکارهای موثر  بانکی و...  دستگاه های کارتخوان 
پیشگیری از ابتال به این ویروس منحوس و خطرناک است. 
پاک،  آی  بانــــــــــکی  کارت  کننده  عفونی  ضد  دستــــــــــــــگاه 
و  کرونا  ویروس  با  مبارزه  جهت  در  که  کاربردی  محصولی 
افزایش سطح سالمت جامعه طراحی و ساخته شده است. 
این محصول بر مبنای رعایت پروتکل های بهداشتی و اصل 
ضدعفونی کردن سطوح طراحی گردیده است و کاربر بدون 
نگرانی از تماس فیزیکی کارت بانکی خود با دستگاه کارتخوان 
می تواند جهت ضد عفونی کردن کارت از آن بهره مند شود. 
دستگاه آی پاک ابزاری قدرتمند برای ضدعفونی کردن انواع : 
کارت های بانـــــــــــــکی ، کارت سوخت ، کارت شناسـایی، کارت 
پارکینگ و  ... می باشد که بر پایه محلول های ضدعفونی 

کننده مانند الکل ساخته شده است 

محصولی نوآورانه برای اولین بار در جهان
iPak دستگاه ضدعفونی کننده کارت های بانکی

مفتخریم  با تالش تیــــــمی متخصص،نخبه و 
برای  خالقانه  و  مبتــــــــــــــکرانه  حلی  راه  جوان 
مقابله با این چالش جدی برای اولیــــــــن بار در 

ایـــــــــــــــــران و جهان پیدا نموده ایم.  
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iPak چرا دستگاه ضدعفونی کننده کارت های بانکی

آی پاک، از طریق پدهای آنتی باکتریال نانو تمام سطوح کارت 
را آغشته به مواد ضدعفونی کننده مانند الکل می کند و باعث 
از بین رفتن انواع ویروس و باکتری از جمله کرونا ویروس خواهد 
شد. با استفاده از دستگاه  آی پاک، ماده الکلی بر روی تمام 
سطح کارت آغشته شده و احتمال باقی ماندن هر نوع ویروس 

و باکتری بر روی کارت به حداقل می رسد.
و  بهترین  بانکی،  های  کارت  کردن  برای ضدعفونی  بنابراین 
کاربردی ترین شیوه از هم اکنون، دستگاه ضد عفونی کننده 
کارت های بانکی آی پاک است. این محصول، به دلیل داشتن 
مخزن الکل مجزا و استفاده از پدهای آنتی باکتریال نانو باعث 
صرفه جویی در مصرف مواد ضدعفونی کننده و کارایی بیشتر 

می گردد. 
دستگاه تولیدی این شرکت از بهترین مواد اولیه ساخته شده 
است ،جنس بدنه از بهترین نوع پالستیک ABS میباشد که بطور 
چشمگیر و قابل توجهـــــــــی مدت زمان عمـر دستـــــــگاه را افزایش 

می دهد.وجـــــــــــــــود مخزن مجزا در این محصول باعث افزایش                   
بهره وری و تسریع در عملکرد آن در بلند مدت گردیده است و 
مانع از تبخیر و هدر رفت موادضدعفونی کننده مانند الکل در 

مجاورت هوا می گردد .
 این دستگاه با توجه به طراحی منحصربفرد و از آن مهم تر ساده 
سازی عملیات ضدعفونی کردن کارت بانکی، قابلیت استفاده در 
تمامی صنوف مانند: فروشگاه ها، سازمان ها و ادارات، مؤسسات 
آموزشــــــــــــــی، هتــــــــــــــل ها و رستـــوران ها، بانک ها، کارخانجات 
صنعتی، بیمارستان ها کلینیک های پزشکی، و... را داراست. به 
عبارتی  در هر مکانی که دستگاه های کارتخوان  )POS( وجود 
داشته باشد ، نیاز به ضد عفونی کردن مکرر کارت های بانکی 
مشتریان با محلول الکلی برای کاهش خطر ابتال به کرونا ضرورت 
دارد که با استفاده از این محصول دیگر نیازی به پاشیدن اسپری 
ضدعفونی کننده بر روی کارت بانکی افراد وجود ندارد و با سه 

حرکت ساده، ضدعفونی کردن کارت صورت می گیرد. 

 آی پاک ؛
 یـــارهمیشــگی تان
در داشتن سالمتی

ابزاری ایده آل و گزینه ای  مناسب برای امنیت خاطر مشتریانتان و مقابله با ویروس کرونا
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با توجه  به تالش متخصصـــــــــــــــــــان و جوانـــــان نخبه ایران عزیزمان در 
ساخت این محصول نوآورانه در شرکت ذهن خالق ،تمامی مراحل 
ساخت و تولید این محصول بدون وابستـــــــــــــگی به خارج از ایران و 
نگرانی از تامین مواد اولیه ،در ذهـــــن خالق تولید گردیده است . الزم 
به توضیح است به دلیل اهمیت و رعایت اصل  رضایت مشتری، این 

محصول با رعایت تمامی اصول ساخت و کنترل کیفیت با شعار           
“ ایران و ایرانی الیق بهترین ها است “ از بهترین مواد اولیه  تولید 
گردده است و با افتخار ساخت ایران می باشد وبه پاس حمایت شما 
از این محصول نوآورانه ، دارای 6 ماه گارانتی بی قید و شرط تعویض 

کاال و ۳6 ماه گارانتی خدمات پس از فروش می باشد .

شرایط گارانتی

تا زمان ریشه کنی کامل این ویروس در کنارتان هستیم
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شرایط اخد نمایندگی در سراسر ایران

شرایط اخذ نمایندگی انحصاری

 دارا بودن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.
 داشتن امکانات در جهت توزیع کاال در حوزه فعالیت تعیین شده )انبار با 

متراژ مناسب، پرسنل، وسیله نقلیه ارسال کاال(
 مالکیت مغازه یا سند اجاره و سر قفلی مغازه یا دفتر پخش در مکان مناسب
 خرید اولیه حداقل 500 عدد محصول به صورت نقدی جهت شروع فعالیت.
 پیگیری مداوم  و هماهنگی با اهداف ، روش ها و تارگت های فروش آی پاک 
 سابقه کار و یا  حسن شهرت در یکی از  اصناف مربوطه )ترجیحاً عمده فروشی(

داشتن منابع و اعتبار مالی

ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده:
 کپی شناسنامه و کارت ملی)برابر اصل شده (.

 فرم تکمیل شده اخذ نمایندگی شرکت.
 اصل و کپی کارت پایان خدمت )برابر اصل شده (.

 کپی اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر یا فروشگاه.
 عکس از تمام زوایای دفتر یا فروشگاه و تجهیزات داخلی و نمای بیرونی.

به  و  تعیین  توسط شرکت  اولیه  )خرید  اولیه  واریز خرید   فیش 
متقاضی اعالم می شود(.

 ۲ قطعه عکس۴*۳.
 تکمیل فرم تعهد نامه.

پس از طی این مراحل پرونده بررسی نهایی و بازدید شده و در صورت تأیید، 
کد نمایندگی به شخص حقیقی اعالم می شود.

شرایط اخذ نمایندگی
 سابقه کار و یا  حسن شهرت در یکی از  اصناف مربوطه )ترجیحاً عمده فروشی(

و یا سابقه تجربه کاری کافی )باالی 5 سال(
 دارای سیستم بازاریابی و فروش )اولویت با کسانی است که دارای تیم فروش 

باشند(
 پیگیری مداوم  و هماهنگی با اهداف ، روش ها و تارگت های فروش آی پاک
  خرید اولیه حداقل ۲00 عدد محصول به صورت نقدی جهت شروع فعالیت.

دارای دفتر فروش مزیت محسوب می گردد .

ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده:
 کپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت.

 فرم تکمیل شده اخذ نمایندگی شرکت.
 ۲ قطعه عکس۴*۳.

 فیش واریز خرید اولیه )خرید اولیه توسط شرکت تعیین و به متقاضی 
اعالم می شود(.

 تکمیل فرم تعهد نامه.

شرایط اخذ عاملیت فروش

  سابقه کار و یا  حسن شهرت در یکی از  اصناف مربوطه )ترجیحاً عمده فروشی( 
)حداقل 1 سال(

  آشنا به سیستم بازاریابی و فروش )اولویت با کسانی است که دارای تیم 
فروش باشند(

  خرید اولیه حداقل 7۲ عدد محصول به صورت نقدی جهت شروع فعالیت.

ارائه مدارک زیر جهت تشکیل پرونده:
  کپی شناسنامه و کارت ملی و پایان خدمت.

  فرم تکمیل شده اخذ عاملیت فروش شرکت.
  ۲ قطعه عکس۴*۳.

  فیش واریز خرید اولیه )خرید اولیه توسط شرکت تعیین و به 
متقاضی اعالم می شود(.
  تکمیل فرم تعهد نامه.

جهت کســـــــــب اطالعــــــات بیشتــــــر و بـــــــــررسی شرایـــــــــــط اخذ نمایندگی با ما تماس بگیـریــد.
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عاملیت فروش

گروه ذهن خالق به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات خود ، به عالقه مندان واجد شرایط جهت مشارکت در امر فروش و توزیع محصوالت 
iPak در سراسر کشور، نمایندگی اعطا می نماید . هر نماینده شرکت به محض پیوستن به شبکه نمایندگان iPak از تمام منافع و مزایای این 

همکاری برخوردار می گردد.

مزایای برخورداری از این طرح عبارتند از:
1- برگزاری دوره های آموزشی برای نمایندگان فروش

۲-دریافت تخفیف فروش نمایندگی
۴- ارجاع مشتریان هر منطقه به نمایندگی انحصاری آن

5- ارائه کاتالوگ محصوالت به صورت رایگان
6- درج نام نماینده در وب سایت شرکت

7- معرفی نمایندگان در نمایشگاه ها و مناسبت های مربوطه

8- میزان درامد شعب نمایندگی این شرکت ) طبق آمار مستند ( ماهیانه 
از ۲0 میلیون تا 80 میلیون تومان بدون محدودیت است.

۹- عدم محدودیت در پشتیبانی مالی از نماینده بدون وقفه و تعطیلی از 
ویژگی های همکاری با شرکت ما می باشد.

10- ما به مانند سایر شرکت ها و مجموعه ها واسطه پول و سرمایه دیگران 
نیستیم و با استقالل کامل با سرمایه خودمان کار می کنیم.

مزایای دریافت نمایندگی :

هرکارتن حاوی 7۲ عدد دستگاه iPakمی باشد.هرکارتن حاوی 7۲ عدد دستگاه iPakمی باشد.هرکارتن حاوی 7۲ عدد دستگاه iPakمی باشد.

طرح یک

فعال

پالتین

طرح دو

نقره ای

طرح سه

طالیی

خرید حداقل یک کارتن

7۹000 - 5۹000 تومان

7۹000 - 45000 تومان7۹000 - 48000 تومان7۹000 - 5۲000 تومان
خرید باالی ۲00 عدد  ماهانه

خرید باالی ۲ کارتن

7۹000 - 55000 تومان

خرید باالی 500 عدد  ماهانه

جهت  کسب اطالعات بیشتر جهت اخذ نمایندگی انحصاری تماس حاصل نمائید.

خرید باالی 5 کارتن

7۹000 - 5۱000 تومان

خرید باالی 1000 عدد  ماهانه

نمایندگی فروش

نمایندگی انحصاری
 در تمام مراکز استان ها

و شهر های کشور

در تمام شهر های کشور

در تمام شهر های کشور

لیست قیمت فروش در سراسر ایران
تامین و خدمات پس از فروش دستگاه | بهار1۴00

Electronic Card Disinfectant



Electronic Card Disinfectant

Electronic Card Disinfectant

تا زمان ریشه کنی کامل این ویروس

در کنارتان هستیم...


