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شرکت آسال آروین 

  سپنتا
تسهیالت خرید کاالی اقساطی، سند 

 سند ملکی  خودرو،
 در سراسر کشور اعطای نمایندگی 
حد فاصل  ،آبادخرم، آدرس: لرستان

 ،زادهراه فرهنگ و پل داراییرچها

 7واحد  4طبقه  ،ساختمان بانک ملی

 جهت اطالع رسانی : 
                      6633334886 تلفن:  

 06633334885فکس:  

 

نماینده ما در شهر 
 خود باشید

 

 معرفی: 

 :شرکت آسال آروین سپنتا

در  (سامدل)شرکت آسال آروین سپنتا با برند تجاری 

زمینه تسهیالت کاالی بادوام، مشارکت در ساخت، 

و ارائه های برتر ها و ایدهآپگذاری در استارتسرمایه

، کاالی اقساطیفروش  انواع خدمات در زمینه 

  ، تجاری، کشاورزی، صنعتیخودرو، مسکن خدمات،

فعالیت خود را  1392در سال   14906با شماره ثبت 

 . شروع نموده استاز بانک مرکزی با مجوزهای الزم 

 

 اهداف شرکت : 

  در های معتبر فروشگاهطرف قرارداد با

سازی و  باال بردن قدرت چارچوب اقساط

 خرید مردم 

 ترین زمان ممکن ارانه انواع تسهیالت در کوتاه 
  ارائه تسهیالت کاالی اقساطی 
 پذیرو سرمایه گذارجذب سرمایه 
 های خودرو و سندهای ملکی ارائه وام 
 ارائه تسهیالت لیزینگی و بانکی 

 

 درآمد شعب نمایندگی:

درصد مبلغ تعیین شده بصورت 3هر وام  یبه ازا

ه ، بجداگانه یا ماهیانه پس از واریز وجه تسهیالت

  گردد.حساب نماینده واریز می

 

 مزایای دریافت نمایندگی:

  نماینده قابلیت قرارداد با کلیه صاحبان

خدماتی، تولیدی  ،واحدهای صنعتی، اصناف

بازار  به منظور عرضه محصوالت آنها به

و در قالب تسهیالت  بصورت فروش اقساطی 

 به مشتریان را دارد.
  هر شعبه نمایندگی به عنوان یک بنگاه

اقتصادی فعال در حوزه کسب و کار موجب 

رونق اقتصادی و ارتقا توان خرید شهروندان 

  .شهر خود می باشد
 گی این شرکت دمیزان درآمد شعب نماین

میلیون می 100میلیون تا   5ماهیانه از    

  .باشد
  این شرکت کمترین میزان سود تسهیالت را

 های دیگر دارد.نسبت به تمامی شرکت

 10های مختلف از میزان پرداخت در طرح 

ه بمیلیارد تومان بسته  100میلیون تومان تا 

 می باشد. ضمانت و انواع طرح قابل پرداخت
  عدم محدودیت در پشتیبانی از نماینده در

 باشد.می )مالی( تسهیالتخصوص واگذاری 
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 شعب نمایندگی: شرایط پذیرش

 شرح ردیف

 متر  150متر الی  30داشتن دفتر کار  1

تجهیزات اداری و دفتری )سیتم کامپیوتری و لوازم  2
 جانبی، فکس و...(

 پرسنل مجرب و آشنا به امور اداری  3

 خط ثابت  2یا  1حداقل  4

5 EDSL پرسرعت 

 شهر  2و 1ترجیحاً مرکز شهر یا مناطق  6

 چک یا سفته ضمانت )حسن انجام کار( 7

میلیون تومان،   15منطقه ی؛واریز مبلغ نمایندگ 8

 میلیون تومان، است 40 شهرستان

 فعال بودن و یا حسن شهرت نماینده در شهر  9

 گواهی سوءپیشینه 10

 

 

 حوزه فعالیت شرکت:    

از برند تجاری سامدل در  یگیراین شرکت با بهره

زه فروش اقساطی کاال و در حوسراسر کشور 

خرید کاال  و تسهیالت خرید خودرو تسهیالت 

-برای عموم افراد ارائه خدمت میوتسهیالت مسکن ، 

 نماید. 

 

 گواهی سوپیشینه 
 )ارائه چک یا سفته تضمین )حسن انجام کار 
 کپی شناسنامه و کارت ملی 
  مدارک شغلی مانند جواز کسب یا اساسنامه

 شرکت 
 مستندات محل کسب مانند اجاره نامه یا سند 

 

 

 

 نکات قابل توجه: 

  تمامی هماهنگی هم بصورت حضوری و هم

 گیرد.آنالین  صورت می
  از زمان شروع بکار با شما قرارداد رسمی

-نه نمایندگی صادر میامنعقد خواهد شد و پرو

 گردد.
  به کار شعبه بعد از تشکیل زمان شروع

های آموزشی و پرونده و گذراندن کالس

 باشد.ضمانت الزم  می
  پرداخت هزینه اخذ نمایندگی جهت سایت و

 تبلیغات شعبات
 

 

 

 مندی از سود بسیار باالی این کسب و هرهب

 میلیون تومان بصورت ماهانه 60کار حدود 

  ها چه از نمایندگیحمایت همه جانبه شرکت از

 لحاظ اعتباری و چه از لحاظ تبلیغاتی 
    *********************** 

 با آرزوی توفیقات روزافزون 

منتظر حضور و استقبال شما عزیزان در 

العاده هستیم . تا در حمایت از این طرح فوق

کنار هم بتوانیم در راستای پیشبرد اهداف 

 .باشیمشرکت همکاری موثر و مفیدی داشته 

در صورت داشتن سوال کارشناسان ما 

با ما  پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود لطفا  

ما از  ،بعد از تکمیل سواالت .در تماس باشید

کنیم تا یک جلسه حضوری به شما دعوت می

تا بصورت  محل شرکت تشریف بیاورید

رودررو با هم آشنا شویم بعد از ارائه اطالعات 

یق در مورد اعتبار تر شما فرصت تحقدقیق

شرکت ما را خواهید داشت و پس از به قطعیت 

رسیدن نظر شما عزیزان، روند اعطای 

نمایندگی طی خواهد شد تا ما افتخار همکاری 

 با شما را داشته باشیم.
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فاصل  حد ،آبادخرم، آدرس دفتر مرکزی: لرستان

کوچه شهید ه، زادچهارراه فرهنگ و پل دارایی

 7واحد  4طبقه  ،ساختمان بانک ملی، بیرانوند

 

 

 09163667590                     شماره تماس:

06633334885 

داری خانم برخور /06633334886

09356084639 

      

 

 

 

           

 

 

           

 

 

 

 

      


