
 

 دگي و پخشاعطاي نماين

 «قاووت چهل گياه خانگي»

 ويژه شتاب

هاي جسمي، ذهني،  گيري، درمان و كنترل عوارض و بيماري يك ماده غذايي و معجوني درمانگر در پيش

 درصد موارد فوق  07ي و موثر در روحي و جنس

 حاشيه سود و پورسانت عالي براي نمايندگي و فروشنده

 نمايندگي و فروشنده از تا سقف ظرفيت فروش حسن انجام كار دريافت چك يا سفته ضمانت .1

 .كه توسط يك فرد معتبر و معتمد به تأييد رسيده باشد

ش فله به صوورت  و قيمت فرو براي هر كيلو هزار تومان53قيمت فروش فله به صورت نقدي،  .2

 .باشد مي 1531ي هر كيلو در سال هزار تومان برا 07، (چك معتبر)غيرنقدي

 هاي غير نقدي براي فروش% 3هاي نقدي و  براي فروش% 17مناسب  حاشيه سود .5

 .كيلو در ماه مورد انتظار است177حداقل فروش ماهانه  .0

 137و فوروش بويش از    %1غير نقديو % 2 نقديماه در  كيلو 177بيش از در صورت فروش  .3

و غيور  % 0كيلوو در مواه نقودي    277و فروش بويش از  % 2غير نقدي و % 5نقدي كيلو در ماه 

عالوه بر پورسانت ثابت % 0و غير نقدي % 3كيلو در ماه نقدي 237و فروش بيش از % 5نقدي

به عنوان مثال براي فرد يا نمايندگي كه بتواند ) گيرد نمايندگي و فروشنده تعلق ميبه  5بند 

م درآمد به فروشگاه، سوپرماركت، 10577بيش از  فروش نقدي داشته باشيد،كيلو 231ماهانه 

 .(افزايد مي... هايپرماركت، عطاري و 

كنند، الزم است فروشي بيش از  براي افرادي كه به عنوان شغل اصلي به اين موضوع ورود مي .1

در صوورت   ايون افوراد  . م درآمد ماهانوه برسوند  5داشته باشند تا به كف در ماه  گرمكيلو177

 .خواهند رسيدم 3در ماه به درآمد بيش از ( كيلو1777)موفقيت فروش يك تن 

 .باشد اعطاي نمايندگي به صورت آزمايشي سه ماه مي .0

اي و موالي، امكوان    در صورت فروش بيش از دو دوره آزمايشي با رضايت عملكرد رفتار حرفوه  .8

 .واگذاري نمايندگي انحصاري وجود دارد

 .ها و كالن شهرها، اولويت ويژه وجود دارد براي مراكز استان .3

و نياز رو به فزوني و گورايش   (محصول ويژه شتاب)قاووت چهل گياه  اثرات عملي با توجه به  .17

تركيب و فرمول انحصاري قاووت  جامعه به سمت سنت و طب سنتي و اسالمي و به خصوص

، با توانايي متوسط در بيان و ارائه و معرفي محصول و روابط عموومي  (ويژه شتاب)چهل گياه 

 .الذكر ممكن خواهد شد مشتري، حصول به اهداف فوق مناسب در برقراري ارتباط با


