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 وه تکمیل فایل اخذ مشخصات و اطالعات نح_ 1

مطابق فرمت و با در نظر  فروش و خدمات پس از فروشنمایندگی  درنکات قابل توجه در تکمیل فایل مستند اخذ مشخصات و اطالعات از متقاضیان همکاری 

 گرفتن موارد زیر تکمیل گردد : 

 این مستند را پس از تکمیل امضاء نمایند.های ی برگكلیه زیر متقاضیان باید  . 1

 مایا موضوع مستند انتخاب نمایندگی _ 2       

ترین شبکه همکاری به صورت نمایندگی و در نظر دارد نسبت به ایجاد گستردهگروه مایا  ها و ارایه خدمات بهینه به مشتریانبه منظور توسعه فعالیت

ها و مطالب درخواست شده تکمیل و طبق زم است فرمبه منظور امکان بررسی و ارزیابی پیشنهادهای متقاضیان، ال در سراسر كشور اقدام نماید. انحصاری

ها و در موارد بدیهی است بررسی و ارزیابی پیشنهادهای واصله صرفاً بر اساس ارایه مستندات و تکمیل فرم فرمت درخواستی در این مستند ارایه نمایند.

 باشد.دانی از امکانات متقاضی می بازدید و بررسی میاز طریق تصریح شده 

 :باشدهای اصلی مورد نظر میبه عنوان فعالیت زیراقدامات  انحصاری نمایندهفعالیت  آغاز برای

 های شركتتجهیز دفتر نمایندگی متناسب با استانداردهای شركت و جذب نیروهای كارشناسی متناسب با سیاست  _1

 فروش مطابق استانداردهای شركت بازاریابی، عقد قرارداد و نصب دستگاه پایانه  _2

 طرف قرارداد  پذیرندگان به فنی ارایه خدمات پشتیبانی  _3

 ارایه گزارشات موردی و ادواری بر اساس استانداردهای شركت   _4

    وظایف و مسئولیت های شركت_ 3

 PSPارائه پنل ثبت پذیرنده و ثبت پذیرش خدمات پس از فروش به نماینده استانی مورد نظر مطابق با قوانین  1_3              

 به صورت رایگان  ارائه ابزار الزم جهت نصب برنامه و راه اندازی پایانه فروشگاهی 2 _3

 عرضه باكبفیت پایانه های فروشگاهی با قیمت متعارف بازار به جهت امکان ایجاد رقابت با رقبای استانی    3-3

 ده انحصاریناستانی به شرط انجام تعهدات نماینده انحصاری و معرفی نمایندگان به نمای دیگر عدم جذب نماینده  4_3

 سال  5رسانی آگاهی فنی نماینده به مدت  برگزاری رایگان دوره های آموزش فنی ، مشاوره در امر خرید تجهیزات و به روز  5_3

 نماینده انحصاری پس از عقد قرارداد مربوط پرداخت سهم سود تراكنش حاصل از معرفی پذیرندگان به  6_3

روز در بسته بندی نقره ای و یک ماه در بسته بندی طالیی به شرط عدم تخصیص  7امکان تعویض پایانه خریداری شده توسط نماینده به مدت  7_3

 به پذیرنده  

 هم بازار بیشتر  شایسته نام گروه مایا و اعتبار نماینده محترم جهت كسب سارائه بسته بندی های  8_3

 تامین رول رایگان به پذیرنده توسط شركت و ارسال ماهانه آن به نماینده 9_3

   

 



 

 

 نماینده لیت های ئووظایف و مس    
 

 و شركت PSPو جذب پذیرنده و اخذ مدارک كامل مطابق با دستورالعمل ثبت  1_4 

گروه مایا از تعهدات نماینده استانی بوده ودر صورت عدم ثبت پذیرش  خدمات نماینده ثبت كامل خدمات پس از فروش در سامانه خدمات پس از فروش  2_4 

ریال جریمه خواهد شد كه كسر آن از تضامین ارائه شده و مورد قبول نماینده بوده و حق هرگونه اعتراض در خصوص را از   50.000.000به ازای هر پایانه مبلغ 

 خود سلب می نماید. 

موظف است درسه ماه اول همکاری به سقف تعهدات خودمبنی برفروش پایانه های فروشگاهی عمل نموده درغیراین صورت قرارداد به صورت  نماینده  3_4

 یکطرفه فسخ وهزینه های آموزش مطابق باقرارداد فی مابین  از نماینده كسرمی گردد. 

  كاركنان نمایندگی مشمول قوانین كشوری اعم از قانون كار و مقررات تامین اجتماعی و قرارداد فینمایندگی دارای شرایط حقوقی مستقل است. روابط  4_4

باشد. لذا مدیران و كاركنان نمایندگی به هیچ عنوان دارای ارتباط استخدامی با شركت نبوده و نخواهند بود و به لحاظ اجرای  مابین نمایندگی و كاركنان آن می

 چگونه ادعایی مبنی بر وجود ارتباط استخدامی بین خود و شركت داشته باشند.توانند هیقرارداد نمی 

 گروهمایا مجاز است. استفاده از آرم و نشان تجاری شركت توسط نمایندگی فقط با اجازه كتبی شركت و قید عنوان نمایندگی  5_4

 دست دوم واگذار نماید. ورت جزئی و یا كلی به پیمانکار تواند بدون اخذ موافقت كتبی شركت موضوع این قرارداد را بص مایندگی نمی ن  6_4

 مدارک و مستندات پیشنهاد     

 )اشخاص حقیقی میتوانند فرم را با نام شخص حقیقی تکمیل و ارائه نمایند.(            شخصات فردیتم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح  عنوان 

  نام و نام خانوادگی مدیرعامل 

  تحصیالت

  تلفن ثابت با پیش كد استان: 

  دورنگار

  تلفن همراه 

  كدپستی

  پست الکترونیک 

  وب سایت

 سرقفلی        استیجاری          مالکیت نوع مالکیت ساختمان شركت 

  آدرس پستی 



 

 

 تحصیالت مدیر عامل •

 سال فراغت از تحصیل استان دانشگاه گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی  فیرد

       

 
    

 
 

 
    

 
 

 

 توان مالی شركت و مدیرعامل •

 توانمندی و تمکن مالی متقاضی است(  )هدف سنجششود.و غیرمقول مدیرعامل درج می  در این بخش فهرست اموال منقول

 مالحظات)نوع سند قابل ارایه(  ارزش)ریال(  قول( نعنوان دارایی )منقول و غیر م  ردیف 

    

    

    

    

 

 سوابق مدیریتی و اجرایی مدیر عامل  •

 

 

       

 توضیح: در صورت وجود رزومه شخصی مستقل لطفا ضمیمه نمایید.

 ومی بودن و محل سکونت ب •

  .بومی استان هستم   .ساكن استان هستم    ومی استان نیستم.  ب.ساكن استان نیستم 

. بدیهی است  چناچه متقاضی محلی منتخب برای نمایندگی مدنظر دارد، الزم است موقعیت جغرافیایی، مشخصات محل از جمله متراژ را به پیوست ارسال نماید

 . های تجهیزات ارایه شودویژگیدر صورت مجهز بودن محل مذكور به تجهیزات اداری، توضیحات الزم در خصوص تعداد و 

 محل خدمت  تا سال از سال سازمانیشغل یا پست  ردیف

     

     

     



 

 

 ؟ یددار ییكه با آنها آشنا یینوع دستگاهها -

 اید؟ داشته   یطرف قرارداد كه با آنها سابقه همکار یبانک ها -

 ؟  فروش انهیپا حوزه در شده یانداز راه یها پروژه و خاص یها سیسرو -

 

 اطالعات مورد نیاز جهت ارائه به كمیته ارزیابی  •

 به منظور یکسان سازی مستندات مربوط به طرح كسب و كار، فرمت خام حداقل اطالعات مورد نیاز در این مستند آورده شده است. 

كار پیشنهادی خود را به  بایست براساس این فرمت طرح كسب وو متقاضی می   باشدنمی ربدیهی است تکمیل اطالعات درخواستی این مستند صرفاً مد نظ

 كامل تهیه و ارایه نماید. طور 

 بررسی بازار استان  ▪

 وضعیت واحدهای صنفی برخوردار از دستگاه های پایانه فروش در استان مورد نظر چگونه است؟ _1

 

 نوع 
 تعداد كل واحدهای صنفی 

 متقاضی خرید در ماه 

پیش بینی سهم  تعداد كل 

 بازار در فروش 

تعداد كل پیش بینی سهم بازار  

 فروش در خدمات پس از 

    فروش  انهیپا

 

 تعیین بازارهای هدف _2

 در حوضه پایان فروش ▪

   تعداد دستگاه پایانه فروش كه ظرفیت بازاریابی و نصب ماهانه را دارید؟ _1       
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D210 

B 
D210 G 
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C 
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 رقابت،نقاط قوت و ضعف رقبا ▪

             

 باشند؟هایی میدر حال حاضر رقبا در استان مورد نظر چه شركت _ 1                 

 

 نقاط قوت و ضعف رقبا چیست؟ _ 2    

 

 دانید؟ نقاط ضعف و قوت شركت در مقایسه با رقبا در استان را چه مواردی می _3                 

 

 ؟ وه انجام این نیز كار توضیح دهیدها را تصاحب كنید، در مورد نحكه شما می توانید بخشی از بازار آنكنید رقبایی وجود دارند اگر فکر می_4                 

 



 

 

 تبلیغات  ▪

 پذیرندگان در سطح استان در نظر دارید، كدامند؟ جذب هایی را كه به منظور كانال

 ریسک ها،مشکالت و مفروضات اساسی  ▪

 هایی باید پرهیز نمایید؟ زمینهدر این بخش مشخص كنید، از وارد شدن در چه  _

 ، تغییر سلیقه و عادات مشتریان چگونه برخورد می كنید؟قیمت با مشکالتی مانند تغییرات  _

 طوالنی شدن توسعه خدمات چگونه برخورد می كنید؟ با  _

 

   ل همکاریجدول پیش بینی میزان فروش شش ماهه او ▪

 ذیل در خصوص تکمیل آن دقت الزم را بعمل آورید( )شایان ذكراست با عنایت به تعهد اجرای جدول 

 در ماه)ریال( خریدمیزان  ماه

  اول 

  دوم

  سوم

  چهارم

  پنجم 

  ششم
 

 كشور جذب نماینده در  تعداد  ▪

 استان ردیف
تعداد پذیرش نماینده  

 دوره آزمایشی

تعداد پذیرش نماینده  

 نهایی انحصاری

 4 8 تهران  1

 2 4 البرز  -فارس  –خراسان رضوی  –اصفهان  –آذربایجان شرقی  2

 1 3 باقی استان ها 3

 

ماه می باشد و پس از آن نمایندگان محترم در صورت تمایل به ادامه همکاری با نظارت مستقیم شركت به نماینده  سه مدت زمان دوره آزمایشی  ▪

 انحصاری معرفی می گردد .  


