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"بسمه تعالی"

الف) مزایای اخذ نمایندگی انحصاری محصوالت رویانما(-3Dهولوگرافی)
.1

بهره مندی از جدول پورسانت بازاریابی محصوالت از  11تا  61درصد.

 .6بهره مندی از  %3خرید ماهیانه بعنوان کمک هزینه تبلیغاتی
 .3بهره مندی از محتوای آموزشی  :فنی ،طراحی تیزر و فروش
 .4بهره مندی از هر فروش در استان بعنوان نماینده انحصاری.
 .5ارجاع مشتریان محلی و عاملین فروش به نماینده
 .1درج نام نماینده در سایت و سایر ابزارهای تبلیغاتی شرکت.
 .7ارانه محصوالت و خدمات شرکت رسام موجب خواهد شد تا نماینده بتواند از در آمد حاصل از طراحی تیزر برای دستگاه های فروخته
شده به مشتریان خود درآمد طوالنی مدتی را کسب نماید.
 .8منتفع شدن از درآمدهای حاصل از امور مربوط به پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش دستگاه ها(پس از اتمام زمان گارانتی)
 .9استفاده از دستگاه های رویانما بعنوان رسانه تبلیغاتی در مکان های عمومی استان (در صورت تمایل به سرمایه گذاری نماینده در این
بخش)
 .11بهره مند از سود حاصله از خدمات نمایشگاهی و اجاره دستگاه ها (در صورت تمایل به سرمایه گذاری نماینده در این بخش)
ب) مراحل اخذ نمایندگی:
تکمیل فرم  FEN-001و ارسال آن به دو صورت اسکن شده(مهر و امضا) و تایپ شده (فایل  )WORDبه ایمیل شرکت به آدرس

.1

info@rasam-3d.com
.2

اسکن مدارک زیر و ارسال آن به آدرس ایمیل شرکت :

-

کپی برابر اصل مدارك کامل شرکت اعم از اساسنامه،

-

کپی برابر اصل مجوز موسسه فرهنگی/کانون تبلیغاتی

-

کپی روزنامه رسمی تغییرات (در صورت وجود تغییرات)

-

کپی برابر با اصل اجاره نامه یا کپی سند به نام شخص متقاضی با تاریخ معتبر
 .3بررس مدارک ارسالی حداکثر طی  11روز بعد از ارسال
 .4تایید اعتبار و عقد قرارداد و اخذ تضامین
 .5شروع به کار نمایندکی و آغازدوره ارزیابی  3ماهه

ج)تضامین

نماینده می بایست با توجه به درجه استان خود و همزمان با امضای قرارداد ضمانت مورد تایید را به ارزش ریالی معادل مبلغ
ضمانت مندرج در جدول ذیل را بمنظور تضمین خرید اعتباری محصوالت موضوع قرارداد و حسن انجام قرارداد به شرکت رسام
تحویل نماید که این چک تا پایان قرارداد نزد شرکت رسام باقی خواهد ماند.
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میزان

درجه استانی

نام استان ها

درجه 1

تهران،اصفهان،خوزستان،خراسان رضوی ،البرز ،فارس ،کیش

درجه 6
درجه 3

اعتبار(ریال)

آذرشرقی ،مازندران ،کرمان ،قم ،قزوین ،اردبیل
،یزد ،مرکزی ،بوشهر ،همدان،کردستان،هرمزگان ،گیالن ،زنجان
کرمانشاه،گلستان،آذرغربی،چهارمحال و بختیاری ،سمنان،خراسان
جنوبی،سیستان،خراسان شمالی،ایالم ،کهگیلویه

مبلغ ضمانت

1051101110111

6011101110111

91101110111

1031101110111

41101110111

71101110111

نوع ضمانت
ها
چک و سفته
یا ضمانت نامه
بانکی

ج) شرایط نمایندگی :
.1

سیاست شرکت رسام(رویاسازان آراد میهن) مبنی بر ایجاد نمایندگی در هر استان بصورت انحصاری می باشد بدین صورت که مدت
اعتبار مجوز نمایندگی انح صاری  3ماهه بوده و طی این مدت شرکت ر سام برای اعطای نمایندگی در محدوده جغرافیایی مورد توافق با
نماینده اقدامی نمی نماید.چنانچه نماینده بتواند طی  3ماه بودجه فروش مورد نظر شرکت ر سام را محقق نماید.قرارداد  1ساله اعطای
نمایندگی انحصاری به ایشان اعطا می گردد.

 .6بودجه فروش مطلوب شرکت بر حسب درجه بندی استان ها :

درجه
1
6
3

تعداد فروش

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

دستگاه

3

4

4

تیزر

6

3

3

دستگاه

6

6

3

تیزر

1

6

6

دستگاه

1

6

6

تیزر

1

1

1

 .3نماینده باید در قالب موسسه فرهنگی و هنری یا کانون تبلیغاتی ثبت شده و دارای مجوزهای الزم برای فعالیت در حوزه ی تبلیغات
باشد.
 .4نماینده ملزم به رعایت کلیه قوانین و ارزشهای جاری در چارچوب قوانین کشور جمهوری اسالمی ایران می باشد.
 .5نیاز به وجود نمایندگی در شهرستان مورد نظر با توجه به سیاست های فروش شرکت رسام تعیین می گردد.
 .1نماینده ملزم به تکمیل فایل مربوط به رزومه فعالیت های انجام شده می باشد.
 .7دارا بودن دفتر کاری مناسب جهت  show roomدستگاه ها در یک موقعیت تجاری مطلوب در شهر.
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 .8بنابر سیا ست های تعریف شده ،قیمت فروش مح صوالت شرکت در سرا سر ک شور م شخص ا ست و شرکت به نماینده تخفیفی معادل
لی ست پیو ست اعطا خواهد کرد که ما به التفاوت قیمت اعالم شده و قیمت م صوب حق بازاریابی نماینده در نظر گرفته می شود .در
صورت انجام هماهنگی قبلی با مدیر فروش  ،نماینده مجاز به فروش کاال حداکثر  %11باالتر از قیمت مصوب می باشد.
 .9نماینده بدون هماهنگی وک سب مجوز کتبی ،حق فروش و فعالیت در سایر شهرها و ا ستانها را ندا شته وچنانچه به موجب این مو ضوع
،ضرری متوجه شرکت یا نماینده دیگری گردد مکلف به جبران خسارت به تشخیص شرکت خواهد بود .
 .11به منظور ت سهیل در امر فروش و مذاکره با م شتریان شرکت ر سام یکی از مدل های  venusخود را با  %41تخفیف در اختیار نماینده
قرار خواهد داد.
 .11شررکت رسرام متعهد می گردد تیزرهای موجود برای معرفی بهتر دسرتگاه را با ارزش تقریبی  11101110111ریال را بصرورت رایگان در
اختیار نماینده قرار دهد و بصورت مرتب نماینده را از نظر تیزر به روز نماید.
 .16شرر رکت رسررام متعهد می گردد به هیع عنوان بصررورت تلفنی به قیمت دهی اقدام ننماید و تمامی مشررتریان بالقوه ای که از محل
جغرافیایی نماینده ب صورت م ستقیم با شرکت تماس برقرار می نمایند را به نماینده مرتبط نموده تا فرآیند ثبت فروش ای شان از آن
طریق انجام گردد.
 .13کاالهای درخواستی  ،حداکثر ظرف  11تا  15روز کاری تحویل نماینده خواهد شد و مدل  fantasticیک ماهه تحویل می گردد.
 .14کلیه محصوالت شرکت رسام دارای  16ماه گارانتی تعمیر و تعویض کلیه قطعات( به جز شیشه ها) بصورت رایگان می باشد.
 .15در صورت درخواست نماینده ارایه آموزش چگونگی ساخت تیزر در دستگاه های هولوگرافی بر عهده شرکت می باشد.
د) شرایط تسویه
.1

خرید نقدی  %51 :نقد و همزمان با ثبت سفارش و  %51در زمان تحویل دستگاه ها

 .6خرید اعتباری  %51 :نقد و  %51بصورت تسویه دو ماهه تا سقف تضمین خرید اعتباری می باشد.
ه) شرایط اخذ دانش فنی ساخت تیزر :
.1

در صورت تحقق بودجه فروش طی  3ماه اول شرکت ملزم به انتقال دانش طراحی تیزر به نماینده می باشد

 .6نماینده باید دارای سابقه طراحی تیزر  3dبوده باشد و نمونه کارهای خود را
 .3معرفی  3Dکار  ،به سرتیم تیزر سازی شرکت جهت اجرای برنامه آموزشی ساخت تیزر
 .4رعایت استاندارد های کیفی ساخت تیزر در دستگاه های هولوگرافی
 .5نماینده می بایست استانداردهای کیفی اعالم شده در جلسه آموزشی را رعایت نموده و تعهد نماید تیزر بی کیفیت و خارج از قواعد و
استاندارد های گفته شده را به مشتری تحویل ننماید.

