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 ایدونا چیست: 
کررودیررراد ی رردااداردتشردردزیرررادا ررر دنکر دمدترر رد70شرکت دانکیررتودید تررددتممردالد پارردنندهرررفدتممردالدجکاررودناداردزیرررادمدررررد کتش ر دانک ررررفداردرررت دن د 

ددمدن رشد ر دررشرد"کریکا..ادشرر شدن مدنکررد"عکضرود تشردادمدک ر مردر درکر  دمدنکپاررراد اداردن رکنادشرکت دد"ن ردمکرد"تشدریردانرا.درککددنصری دن رشدشرکت دررودکرر د

درککدداردن کنادرودثب درکتدالدنک .د

ن مردالدیرراد ددارد  تمرود کرر دکررر ودا ر تر دررردیردشدترری دد20اایکدک ر مدر دنکپاررادشکت دن دمکردانک ررفداردن رکناد یر دن دکرودشرکت درکیرکدزیررادررردررت دن د

نقیاررااددکر .دن د پرر دثکدنید تددهرفدتممدالدیردمدشد مدالدیررادصرم ی دا رر د ر دررشرددود پاردنند  یر دییک رودهرو کدررداالدمداردترری د ن مردالدیرراد ددریرتررد ر

د یی ت ردرودی کنالد  د شدمدکپدالدنکیفراالداردن یتررد اکشدتممدالدقکنرد  درتکا.دریتررد  کمادرودصکاود  دررشد.د پادنند

گرالدیررادتمرر دیرردودن یریکرر شدیررادمر شر ودیک ی ر دیررادیجررراودییر،دیررودرکریدرنادیررود کنترشدنقرر ی ودترر رکجررنود ردنرنودرت ررکریرکیرود جد:بازار هاا  هاد 

جفر ددالدمدشرد مدالدمقطرردمد یکموداکماررییرردود کنترشدشییشرداد ردارمدمدتیترود کنترشدع رد  .دم صرر د مپارکدررودارکادن رشد پاردنندترری د ارکشد ردنادهررفدتممرد

 .  پتطد  ی دنک دی چمتشدنقیاراادرداادمدقت  د مرکود کیرک 

کرر کدنیرردودمردد ارردود یرودرتکیرردمدکدعد پارد د یمردعداردرر نریررادزیررک دزر گررالدم رصالدنادرندانراودرکرر دررکدیرردود کرسدررکدیررودرکرددد اندیرد07ن دمکردرردانشیشدرت دن د

دد  پادنندررد دنصدم صالداردکگیدنرادنکدنعدکطدحدکمسدمدککن تکودنکیت،دمدایشنندکک ودهرررودمد میدزرندودردددمد امدعرندردر

یارراادکرد.دن دکررکدنق پاردنندن ردمکردررودزیر دتمیررکیکالدررداادزر بررد  یر دییک رودهرو کدررداالدمداردترری د ن مردالدیرراد ددک ر د ردثکادانرویژگی محصوالت: 

د دججرودتروکااد ادررودزیرج ر،دمدنکبررردترد  رکمادررودصرکاودررداالدمرودزی دتمیرکیکالدررداادمدنکریفراالدراردرندیکتترودرررد ددارد  ر یرودررردکرر کد ردناد شرررودریرتررد

 رشد پارد دیمردد ردندن دنمدکیرر  د ردر درنداردنکریفراالدرداردکگیردنرادکرطدحودن ررتشودیجیترکنندمد پرتطد  یر دریرترردیررثتکدررونردییریمددی چمرتشد.ریتررد کرادنکر 

 ن د دادکشراد  داید.دمدکگیدنرا مج یودجفرظ د

 و عاملین توزیع مسئولیت ها  نمایندگی فروش

 مبانی 
 ردمکرداردزیرراوداردندررردن رودیر ترددن داایرکدن ردمکردن رکنادررودنزرکند دنیرددرونشر .د یمرکرودررردنصرد دارکمشدنررر نر ررر د مط رودنادد-ک ر مدالداکمشودنکیکنیصادیرادارکمش

د ر د.کتد ودار را د درادیکد دضدعدکرکر ررردررداکمشداردرر نردمدنکیکنیصادیراد اود دظفد  دررشددرطدردجیودن اایکدن دمکردن کناددرودصدرندتیب دیر 

 فیمعر
ر یررادترودن دکرکریرکدنرایرادنک ر مدالدارکمشودرردمادییتترکداردکرر یرردمد ر دن ردمکرودارد پر،دترررد ر درر یر دیررریددن ردمکردرندکارودک ر رد.دک ر مردالدارکمشد دظرفدنکر د

د  درندنکجر داید.دنکودیبیتیرندتیدنکددیکردطکشداایکدن دمکردن کنادنرالغد تگکاادرندردمادییتتکدرودنطالعدک ر مدررادجد الد دادرککرکددمدارد دراد  کا دن دمکرد 

دررشد.درر،دنکیشرر  ن جراد پی درکنادم یک شد پادنندن دمکردرردشکحد کیردن شن  دنک د.دتریر دگدمدرکمشدرد یمرکودرردجد الدا ر ت دن دطکشدک ر مدالدق

رادار دنکرر ودشریک رادارد  ررنکجرر د دنیررددانادیرردک ر مرردر دیررادیرر ررودمد ک ر مردالداررکمشود پاردنندن رردمکررند ک ردنرادمد پرکرربود ترشنادر تررکالدشردالدرندرطرردرداقترر د

دردمادترندک رکمد.

ردپارردنندن رردمک نصررد دنصرری دارداررکمشدوودنم د رر درضررر  د شرریکاددد رر دررشررد.داردا ر تییررردمد  کارر د پارردنندن دطررکشدتررتمرررادک ر مرردر داررکمشودارد  تمررود

درا. ،د دنیمدد ممدزی د  د شدهککم،داایکد کتشادمک ر مدر داکمشداردن شدنریبرطدنقدن رندن  درندرودعنطالعرندکرارک دمد ردنشیبری دکیدنیمدداناد

 انبار و نگهدار  محصول 
دک ر مدر داکمشودریتکدن د پادنندررد ررفدن دمکردودک تیدنکدد پاد دا گکادن دشد مدالدیرادصم ی درندرفکمشدرککرکد.

 ر،داادمدج ر،دمدک پارد دن ردمکردترود شریددرکا ردالدنکر در ترکالدمد پرارر د دنیرددرکا رد.داردصردرند کرتوداردنکبررردترکد پادنندرطدردانئوداررییودرمردادیررا

ئد د رندمنراالد یرر رر درر یرر دیکردکررودنقرردن د  یفرر دن دطررکشدک ر مرردر داررکمشدنکجررر درتررکا.داردصرردرندنکبرررردتررکاادکر مرکررودوداایررکدن رردمکردن ررکنادارد ارردصدصررد

دکیدنیددردا.

 یب دیده محصوالت آس
مد  رکیررادداالدشردادمدضرکر پادنند کتودا دالودرودرر نردعکضرودک تشردکد.دمزرداد پاردنند کرتودا ردالدررردشر ررالدکرک ر دید ترددمدرکریرودن ردمکرد ر درر یر دنطرالعدان

شریکاد   ردندد ر،دمدک ر،دررتشجررادشردالدن دجتودن دطک  دنرنئودن شدکدعد پاردنندررودررر نرمنق دشرداود یرئد ت درکعیردالدادک ر مردالدادارکمشد دنیرددرردا.دود کرتبیرادن 

درت ود  دررشدد.

 وسایل نقلیه  -کارگر
درر یر دانرنادک ر مدر داکمشودزی دنرنئرودصرپتمد پاردننودارکمشدمد یترردترکاادیجرررند ادمدتیرودرضرر  د شریکادمد ارکشدتممردالد یمرکرودرررد مط رود رداد ر 

عر ر دودتمرد.دعرد در رددهککرم،درردماد  رد شدمد رردشرمر  دکدنشریشدن د پارد داردارکمشدنکجرر دمظتفرهککم،د جرکددمدجکارودنادررشرد.داردارکمشد پاردنندن ردمکردکبر

دن شد دضدعدیودن دکرکدزر گرالد پاد دمدیودن دکرکدتتفت دترردک ر مدر داکمشدررعثدتری دنر شد اد دنیددردا.

مکردرررد رررفدن رددالدشردا.د ردارمد مرکرودج ر،دررررد یر فدمدکرفتددرکرسزی دج ،دمدک ،دمدهی د پاردنندمکرر ،دک یترودمدیجیترشنند طیرددد تبر یر دیرر تشدمد  ررا

درکرمادردکودن شن  دنک .

 ارتقاء فروش 
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ندزیر دنری رر درقردن رندن  دک ر مدر داکمشدیرکد  ررادترودریدنیردد ر دیدنکرددررردنکریفراالدن درمشریرادردکررردادیبیتیر د یمرکرودرررداکیمرسدمدنقیرتودجرد الدادک ر مردر دن

د.کطمداکمشدنکجر داید

 گزارش کار و بازار
درکر دک ر د.نک ر مدر داکمشد یش دنک درشنرشدرادرند ریرکودن دمض ت درر نردمدکپدالدنریبرطدررد شیک رادرندرطدرتر ،دروداایکدن دمکرداردن کناد

 حوزه   فعالیت 
نکرریرادمدد رردمکرددرندرررونمکردن ررکنادک رر دیدنکرردد پارردنندک ر مرردر داررکمشودارد ررررحدن د پرردماالدا ر ترر د مط رروداد شرریددشرردالداردقررکنراناد ررداودررردماد جررد اایکدن ررد

ر دررردشرکن طدشریودررشردد طررتشدردا گکادرفکمشد.داردصردرندار رار دیکردکرودی رضرراد ردرادرپرثدن د مط روودنکریرادمدتشردرادترودن ردمکردقرکنرانادمدی یردادارد کجرردکدن

کردطررود کشدک ر مرردر دطرر. دق ت دزیکناتررر  د اررکشدرممرردررادکیررر  درررردترردیرادم ررصالدن داایررکدن رردمکردن ررکنادمدن دطک رر دک ر مرردر داررکمشودنزررر الداررکمشداناالد تشرردا

د شیدد  دشدادمدکر کدک ر مدررادنزر الداکمشدرودصرجودتددرندکدنرکد.

هکان ر ددمد مجرکدرروددالاردصدرندنقدن داکمشدرودصرجودتددنریدندرر رددررردک ر مردالدصرراردتممردالدترددیدنار دررودع ر،د  ردداردزترکدن ماردرندن رشدع ر،دیییرفد پیردددشر

د یررندن دطکشد رط د دنیددشد.

 حق امتیاز و تضامین  

ن  درنددیر دیفر تشدیرران یتر دارکمشد پاردنندن ردمکردررکدنکررندکردعدعر یتر دمدک ر مردر دی ترتشد تگرکاادمدررکنادیفر تشدع ییرکادمدرنیبرکادصرپتمدک ر مردر د تبر 

دار  تشدکر ودنزکن  داردن یتررداایکدن دمکردن کنادقکنرداید. طرر درردارزودرمدادکدعدک ر مدر دمد ردعر یت داکمشود

د  تشدکر ودنزکن  دمدتیتودیدنا رند ی ودمد ی ،دزشمدن مفکددمدن  دننزکندقکنرانادیرد  دررشمد.

 سفارش 
رداردن ررکنادرطرردردیبرر دررروداایررکدن رردمکرم دقبرر،د رر درر یرر درارردرندتد20کفررشرررند رردادرندجرردنق،دیررشدرر ررددد10اردصرردرندانشرریشدکررفررشدرررت دن دک ر مرردر داررکمشود

دتیب دنطالعداید.

 فروش 

رندنکرر دمداردصررددن دقت رر د ارردددنرالزرر دن دک ر مرردر دکرررقطدادمدجرر داررکمشدهررر تشدیررکاررکمشدرررودقت رر دیررراد ارردددنرالزرر دن دطررکشداایررکدن رردمکردن ررکناد دنیررددررر

د شریدالدیکردکودیییفدقکنرانادرودصدرند داترردایخد دنیددشد.

 نحوه تحویل 
د .کفررشرندرادرندیپد ،داردنکبرردن دمکردن کناد دنیددرداوداردزتکدن مادرندیکردکودیپد ،درادرندقکنرانادزدنررکودنکجر د دنیدد را

 پرداخت 
نر شدکرفررشدد%100نیرددشرد.دتیتودهکان  دیردرکدنکررندهرد درن ر دتشردردز یردرادنکرال  دن رکناودر رر دمد  ررا دکرک دنر د  ناد ردرمداردیررر خدیپد ر،دتررند پرکربود د

درادرندهت دهکان  دار را د دنیددشد.

دمسئولیت ها  دفتر ایدونا ایران

 مدیریت و نظارت
کررر ودطبرر ددد شدیکیتررودیررکررر یرر دن د یررئد تییرادنصرری داایررکدن رردمکردن ررکناودنکجررر دصررپتمد فررراد دزررداداردقررکنرانادمدکرررررندرررکدع ییررکادک ر مرردررادمداررکمشد تبرشررد.د

  درررکناد  ررد شدشودنقرردن رندناوداردصرردرند ررشم دیدصررتودیررردمدییتتررکنندن  داردقررکنرانادمدنزررکناد اداناالد دنیررددشررد.داردصرردرندکتررر درررود  ررد شررکن طدمد  ررکرنندقررکنران

دهککم،دک ر مدر داکمشدمیش مودیراد  د ش دن دطکشداایکدن دمکردن کنادیر تشد دنیددشد.د

 روش جار  و اصول کار
الدمداردصردرند رشم د دنعرال دک رداناودرکنادکر در ددنصرد دترررد ردادرندنعرال د دنیرددک ردا.دن رشدنصرد دررودک ر مردر دارکمشدراردرندتیبریکدکر وداردااد رالداایکن دمکردن ک

دد.ک ر مدر داکمشدیجد ددقکنراناد دنیددشد.د  تشدکر ودنزکن  دقکنرانایردرودهتدک د دنیددردادتوداردیکدشکن ط دن  دننزکند  دررش

 آموزش و معرفی
درندصر یمرکروودررودددمکردن رکناودررکنادهککرم،دک ر مردر دارکمشدمداردصردرندکترر دهککرم،د ارکشدتممردالودنصرد د ارکشدررردریرکالدرترکادن دییمترکدیرراد  د شر اایکن 

دیئدرادمدع ی درککر ودیراد  د ش دیمرتود دنیددک دا.

 دتررررادمدمرریراد  د شررکمییررادیرردشود شریک رادمد ارکشدتممردرراودکر تاایکن ردمکردن رکناودررردی یرررادک ر مردر دارکمشدمدرمررردررودی رضرراد ادک ر مردر دررردجفردرد

دمکردن رکنادنکجرر دکمشدمداایکن رارهرک،دیرادتررررالد  د ش دنرنئود دنیددک ردا.دررکنادی ترتشدکپردالدادن رشدا ر تر دیرردمد  ررادمد پر،د مرکرودررردکررکد شریک رادمدک ر مردر د

د دنیددشد.

مدد مررودیرررادییرر،و داررکمشداردجررد الداد کررردطدرررود ادک ر مرردر دن دطررکشدک ر مرردر داررکمشدنکجررر د دنیررددهررو کا .دیشیکردکررودکرر تمرردیشرریت،دشرردالدن طررکشدک ر مرردر

کردن ررکنادکشداایررکدن رردم ردرنفدمدیش مررودکررفکدهککررم،د کرترررادن ردمکرودن طررکشدک ر مرردر داررکمشدیررر تشد دنیررددشردد.درررودک ر مرردر داررکمشودرررکناد  رد شدمد ررراای دن دطرر

دددشد.یش مودنادهکان  دکیدنی

داایکن دمکردن کناودنطالعدرکرک دارد درادیدک ود پادنندرطدرد دنم درداالدمدنم د  دنطالعدرکرک درردک ر مدرراداکمشد دنیددردا.
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رندررکدشدکرردطدررود  رد اایکدن دمکرددن کناودارد ردرادهککرم،دک ر مردر دارکمشود یرئد ت د  رد شدییمترکدیررود ادصرترند پارد ودنکریکنیصادارکمشدمدکرر کد دضردعرند 

دعیدالدانرا.

 سفارش 
دج ،د پادننداکم یودشدالدرودک ر مدر درکدعیدالداد دادک ر مدالداداکمشد  دررشد.

د پادنند طرر درردکدعدرییودرمدادنکیرکدنرادن دمکردنکجر د دنیددهو کا دمدک ر مدر دج دیتچگدکودییتتکدارد ادرندکدنرا.

درم دررررتکاد دنیددشد.د35قرک دتممدالدمدهکان  دنر شدکفررشودظکشددارصدرندعد دمزدادیکردکودا ت،یشدد5کفررشرندرت دن دد

داتیتودن درنند کردطدرودیک تددترندن در کترندمد  راالدکر ادمدرییودرمدادمد جد دیرادن  دن دطکشداایکن دمکرادن کنادنکجر د  دشد

 

 

 نمونه و نسخه ها  پشتیبانی
اناالد دنیرددد ر مردر دارکمشکیردشد  کار دررود شریکاد  ردنردن  دررودعمردنادک دکرودن دطرکشداایرکدن ردمکردن رکنادررودزی دهشیتبرک دن داکمشدمدترردک ر مردر دارکمشودرررد

دشد.دک دکودرودیمرکودکفررشدیکامرالدنرکر د دنیددشد.

ر ترکوداردارررتیدرد ک رردد پرکرربرندکرراردیررشنردکررفررشد دنیررددررردادمد  رردنرد اداردد2  ردنرد پاررد  دتررودرررودعمرردنادک دکررودرررودک ر مرردر داررکمشداناالد دنیررددشررددرررودن ناد

درکنرکدرردقت  دمدیرر خدکفررشدتیک دنیدشد.

 فاکتور 
 ررر  دارتیدریررردیدنیررددک رردادمداایرکدن رردمکردن ررکناود پارردننداکم یرودشرردالدرررودک ر مرردر درندررکدنکرررند  رررا در ررر  دکررک دنر د  ناد ردرمدارد  رررادیپد رر،دترررند پرکربود 

دتود دنیددشد.رکنکرندکفررشرندتیب دک ر مدر دیمر

 لیست قیمت
دیبکد دنیددردا.درثد رژمرد  نک دماردطد دقکنرانادرود دند ییر دمداردصدرندعد دمزدادشکن طدادمیرر خدنعیبررد تی دقت  وددتودرکدهر ود  را دکک دنر د  ناد در

 ابالغیه ها 
دتیتودنرالزتودیردرود ارندنعال دشدالدن دطکشدک ر مدر دنرکر د دنیددشدد

دک .م تود وتدرد  یبکدننرم درودصدرندتیب دروداایکدن دمکرادن کنادنطالعداناالد دنیددشد.دارزتکدن مادرنودنرالغدرود ارندد15یتتکد ارندظکشد دنداردصدرندی

د

 نمایندگی شهر ها و استانها:  اعطا  شرایط
 نکبرردمداایکدداافرانشیشدد-1

 د ض رک دررکینرنئوددر مزودک ددمددداتیت د50 بیغددشتیف د-2

  جکددررشد.د  مرکودمدتراردامد یدناد ر داانرندد رردمدال ک ر-3

 مدهرفدتممدالدانشیودررشد.دمدال هی د دنادشددر کر دکرر ودتررداکمشدد5دیرتیکزد-4

 ررشد.د ید راد دداتیت د15ن دشکت د بیغدمدال ک ردد  کجدنق،دد-5

 ررشمد.دد  د  انرکدداردنم دد تودعالق مددرودترردرادرند رکدنارداناکناد-6

  دنیددردا.دمدال کدادک ررودارصددد3داک ددد  یفرمندنک دن ردارد کد ریدر داک ددد کدادکیب درود کدوتجرشد-7

 شدا.د  ریود شیدد د4کرنکودرادرندنیدنشددد  کدشنات د-8

 .دررد د  د  ننرنئود د رندناشدشناتکدادررد دعکضود تشدا؛د برکترودی کنالد  د شدمد د رندمدهشیدن د کجردتود پادنند-9

 .دکاترد  صدرندددمکر اایکدنن دطکشد ی رضترادرودد مد طر  رید ن یرادکمجدارردنرکر داک دیرداشکمعدی یررد-10

 . ریردایردمدال ضکمرندتمیک د ند،تکفکدرمررودا یشنردد300داررند ترردز  د  مداردشیکدیردرتشیکدارد کنتشدنکیرکیرد-11

 ررشد.د یکد دات یکدمدنقیارادررترید ررد پادنندع د دیو رد  رادرا  شیکدا پادنندرکند  تقد-12


