شرایط همکاری در فروش نرم افزارهای حسابداری سیمای الماس
شرکت دیباگران الماس اسپادانا در راستای توسعه فعالیت های بازاریابی و فروش محصوالت نرم افزاری خود از
افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط به منظور اعطای "نمایندگی" و "همکار فروش" دعوت به همکاری می نماید که
شرایط ،ضوابط و تسهیالت هر کدام به شرح زیر می باشد.

روش اول – همکار فروش
این روش ویژه افراد حقیقی و حقوقی است که در آن همکار فروش به بازاریابی و معرفی مشتری می پردازد که
پس از معرفی مشتری تمامی فرآیندهای صدور فاکتور ،آموزش و پشتیبانی به عهده شرکت الماس خواهد بود که شرایط
و تسهیالت این روش به شرح زیر می باشد:


اشراف به نرم افزار مذکور در حدی که مورد تایید کارشناس شرکت باشد



پورسانت حداقل  52درصدی به ازای فروش هر نسخه نرم افزاری طبق لیست قیمت مصوب شرکت در هر دوره



آموزش بسته های نرم افزاری که تعهد آموزش دارند به عهده شرکت می باشد



پشتیبانی مورد نیاز در قالب گارانتی نرم افزار به عهده شرکت می باشد



عدم تعهد سقف ریالی فروش برای همکار فروش



همکار فروش موظف به خرید حداقل  2نسخه ساده از این نرم افزار در بدو عقد قرارداد می باشد ،بدیهی است

در صورتیکه همکار فرو ش تاپایان قرارداد موفق به فروش نرم افزارهای خریداری شده نگردید ،می تواند نرم افزارهای
خریداری شده را مرجوع کند و این شرکت موظف به دریافت بی قید و شرط آنها می باشد.

روش دوم  -نماینده فروش
این روش ویژه اشخاص حقوقی و شرکت ها میباشد که در آن معرفی مشتری ،آموزش و پشتیبانی محصول با
نماینده می باشد که شرایط و تسهیالت این روش به شرح زیر می باشد:


اشراف به نرم افزار در حدی که مورد تایید کارشناس شرکت باشد



پورسانت  25درصدی به ازای فروش هر بسته نرم افزاری طبق لیست قیمت فروش مصوب شرکت در هر دوره



نماینده ملزم به خرید نرم افزار به تعداد  55نسخه ساده در بدو عقد قرارداد است .نحوه پرداخت به صورت نقدی

و قبل از تحویل محصول است .آموزش بسته های نرم افزاری که تعهد آموزش دارند به عهده نماینده می باشد.


پشتیبانی مورد نیاز در قالب گارانتی نرم افزار به عهده شرکت می باشد



تضمین حداقل فروش به مبلغ  555،555،555ریال در سال از طرف نماینده که این مبلغ متناسب با تغییر قیمت

نرم افزار در هر سال متغییر خواهد بود


برخورداری از جوایز خاص فصلی فروش

تبصره : 1نماینده موظف به ارائه  15505550555ریال چک جهت حسن انجام تعهدات خود میباشد

مدارك مورد نیاز جهت همکاری


تکمیل فرم مشخصات فردی



کپی کارت ملی و شناسنامه



کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب



کپی فیش تلفن منزل



سفته به مبلغ  155،555،555ریال

