
 

  ATM دستگاههای و سیار و ثابت های کارتخوان دستگاههای واگذاری و سیار های کارتخوان فروش مورد در شرکت فعالیت زمینه   

می باشد  در راستای بهبود و توسعه خدمات خود در سراسر کشور در حوزه بازاریابی، نصب و خدمات پشتیبانی دستگاههای کیوسک 

  .سلف سرویس و ابزارهای پرداخت الکترونیک، نماینده و همکار فعال میپذیرد جهت گسترش شبکه فروش خدمات اقساطی:

 کرمان, فارس , اصفهان, کرج, بوشهر, بندرعباس, یزد.

از افراد عالقهمند حقیقی و حقوقی که سوابق فعالیت مرتبط و توانمندی الزم در زمینه سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و همچنین 

پرداختالکترونیک دارند دعوت میشود با بهرهگیری از ارتباطات خود در بازار و با تکیه بر تیم پرسنلی خود و بهرهگیری از امکانات 

 دراختیار گذاشته شده همکاری نماید

 مورد افزاری سخت و افزاری نرم های ساخت زیر و الزم های آموزش دریافت با تواندمی فروش عامل یا نماینده همکاری، نوع این در

 شارژ و اشتراکی آبونمانی، ثابت، صورت به شرکت محصوالت گذاری قیمت. نماید شرکت این افزاری نرم محصوالت فروش به اقدام نیاز

باشند داشته را مشتریان با زنی چانه باالی قدرت فروش عامالن یا نمایندگان تا شوند می باعث که باشد می  

فروش کارتخوان سیار کاالهای خانگی : تلویزیون ، یخچال ، لباسشویی ، ماکروویو ، سینمای خانگی ، ساندبار، هود ، گاز ، فر ،سینک سیستم 

های حفاظتی : دوربین مدار بسته ، دزگیر و لوازم فروشگاه ها : آبسرد کن ، گاو صندوق، سانتدرال ، تلفن و... سیستم خودرویی ، سیستم 

فروش موبایل ، لپ تاب ،  های صوتی خودرو ، الستیک خودرو و...هر آنچه درذهن شما و زمینه فعالیت شما باشد که قابل تقسیط باشد

کنسول بازی ، لوازم خودرویی: باطری ، موتور ، جلوبندی ، عقب بندی ، اتاق خودرو لوازم جانبی خانگی :تصفیه آب ، ظرف شویی ، کولر 

 Xbox ،PS4گازی ، 

باشد می مشتری به تکریم و مداری مشتری راستای در شرکت هدف .1 

بگیرید تماس بیشتر اطالعات کسب جهت .2 

باشد ویزیتور نفر چند و مناسب کاری محیط دارای باید نماینده .3 

شود می دریافت نماینده از کار انجام حسن تضمین عنوان به سفته تومان میلیون 100 مبلغ .4 

اولیه نیاز سرمایه  30.000.000 تومان  .6 

پذیرد می صورت کشور شهرهای و استانها همه در نمایندگی اعطای  

باشد می تمدید قابل طرفین رضایت صورت در که باشد می یکساله شده منعقد داد قرار  

 .قیمت محصوالت شرکت  در سراسر کشور یکسان می باشد - نرخ پرداخت پورسانت به نمایندگان محترم از 10 تا 20 درصد می باشد

 . عاملین فروش می بایست نسبت به حداکثر تعهد ماهیانه خود خرید را انجام دهند تا نمایندگی آنها به طور انحصاری باقی بماند

 . نماینده می بایست دارای دفتر کار و با فروشگاه باشد

 . به ازاء وجه التزام که در رهن شرکت گذاشته می شود امکان خرید اعتباری برای نماینده باز میگردد 



شرایط خرید شرکت 70 درصد پیش پرداخت - 30 درصد زمان تحویل می باشد که برای نماینده ها 50 درصد پیش پرداخت و الباقی 3 

 . فقره چک یک ماهه دریافت میگردد به میزان وجه التزام که در رهن شرکت گذاشته شذه است

 . نماینده باید دارای توان مالی و کادر فروش مجرب باشد

 .حداقل تعهد خرید به ازای هر استان متغیر می باشد

قرارداد نمایندگی به صورت 12 ماهه بسته می شود که 3 ماه آزمایشی می باشد و پس از حصول توانایی نماینده به صورت سراسری  

 اعالم می شود.

 شرایط عمومی

  تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران

عدم بدهی معوقه به نظام بانکی کشور نداشتن سوء پیشینه موثر  

 شرایط اختصاصی

  دارا بودن دفتر کار و تجهیزات مورد نیاز

ودن فضای کار مناسب از قبیل سند ملکی واحد صنفی یا اجاره نامه و یا فیش برق و آب به نام متقاضیارائه مستندات دارا ب  

 دارا بودن سابقه کاری مفید در زمینه ارتباط با مشتریان

 داشتن تخصص و تجربه کافی و نیروی انسانی کارآمد جهت پیشبرد اهداف شرکت

ان اصناف، حرف و مشاغل جهت تشکیل و گسترش شبکه ی خدماتی موضوع قراردادتوانایی برقراری ارتباط با اتحادیه ها و صاحب  

 توانایی مالی کافی جهت تبلیغات و بازاریابی

 توانایی سپردن وثیقه نقدی جهت وجه الضمان حسن ایفای مسئولیت به مبلغ یکصد میلیون ریال

ضرر شرکت ناشی از اهمال نماینده به ایشان عودت داده خواهد الزم به ذکر است مبلغ مذکور در پایان مدت قرارداد و در صورت عدم ت

 شد

 مزیت های اخذ نمایندگی

 از ماه سه گذشت از بعد شرکت سوی از اعالمی اهداف و تعهدات ایفای صورت در ثابت حقوق و اجتماعی تامین برخورداری از بیمه

آزمایشی قرارداد  

  برخورداری از بن تخفیف فروشگاهی

خرید اعتباری غیر نقدی کارتبرخورداری از   

  فرم درخواست:مدارک الزم جهت دریافت نمایندگی

 چک ضمانت 50 میلیونی یا سفته 100 میلیونی 

 عکس از محیط کار 

 عکس از مدرک تحصیلی 

 تصویر از اجاره نامه یا سند مالکیت 

 تصویر اساسنامه شرکت یا جواز کسب

 شماره حساب های بانکی فعال جهت استعالم 


