ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺎﯾﺒﺮى
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮى  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪف واﻻي ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن  ،اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮوش
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ،ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك و ﻣﺮاﺣﻞ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ  .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه اي در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد  .اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري  ،اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻼش ﭘﻮﯾﺎي ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎري

.

،

روال بررسی متقاضیان همکاری
تکمیل و ارسال فرم تقاضا
ارسال مستندات درخواستی به شرکت
بررسی کلیه مستندات دریافتی بصورت
الکترونیک
در صورت پذیرفته شدن در مرحله اولیه  ،ارسال پیش نویس قرارداد اعطای نمایندگی
بازدید از محل کسب و کار دفتر متقاضی ( درصورت صالح دید )
دریافت برنامه کاری پیشنهادی از متقاضی  ،بررسی وارزیابی آن
تعیین صالحیت و ارائه پاسخ نهایی به متقاضی
دریافت کلیه مدارک درخواست و تطابق با اصل آن
تنظیم و عقد قرار داد با متقاضی
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ:
 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران و اعتقاد به اسالم یا ادیان رسمی کشور.
 فعالیت در قالب شﺨصیت حقوقی.
 اشتهار به حسن سابقه و رفتار در حوزه فعالیت و مورد تقاضای نمایندگی.
 فعالیت اصلی شرکت در زمینه فروش و ارائه خدمات مهندسی باشد (فروش تجهیزات و سﺨت افزار ،پیاده
سازی.
 شبکه و تجهیزات مربوﻃه  ،پیمانکاری نگهداری شبکه ،مشاوره جهت تجهیز سیستم ها ومدیریت کیفیت و
)....

 دارای تیم فروش آشنا به فرایند های فروش و بازاریابی تجهیزات و سﺨت افزار.
 ترجیحاً دارای تیم فنی مناسب جهت ارائه خدمات پشتیبانی مناسب پس از آموزش فنی تجهیزات.
 در اختیار داشتن حداقل فﻀا ی مورد نیاز .

 در اختیار داشتن حداقل فﻀا ی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات فروش .
 داشتن سابقه کار در زمینه محصوالت شرکت.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮى :
 مدارک کامل شرکت اعم از اساسنامه  ,کپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس  ,روزنامه رسمی تغییرات (در
صورت وجود تغییرات ) کپی برابر با اصل اجاره نامه یا سند به نام شرکت یاا ییای از اعیاای تیمات مادیره
دارای حق امیا
 کپی شناسنامه مدیر عامل دارای حق امیا.
 کپی کارت ملی مدیر عامل .
 تیمیل فرم درخواست نمایندگی.
 کپی کارت اقتصادی.
 کپی جواز کسب.
 کپی کارت بازرگانی.
 ارائه تیمین مالی (سفته /ضمانت نامه بانیی /وثیقه ملیی)
انواع نمایندگی قابل اعطا ،به شرح ذیل است که متناسب با تقاضای بازار و توانمندی متقاضی ،قابل اعطا می باشد:
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮي ( ﻫﻤﮑﺎران)
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮى ﺑﺎ وي را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺘﺮي ،در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎداﮐﺘﻮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.اﻟﺒﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎر ﭘﺲ
از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮده ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .

ﻣزاﻳا :
 درﯾﺎﻓﺖ درﺻﺪي از ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ازاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ وي.
 آﻣﻮزش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎداﮐﺘﻮ.
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﻤﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻓﺮوش ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮى.
ﺷﺮاﻳﻂ:
 oبرخورداری از حسن شهرت در منطقه مورد نظر.
 oارائه جواز و مدارک اتراز تویت
 oبرخورداری از تجربه و دانش کافی برای فروش محصوالت .
 oتیمیل قرارداد تمیاری

ﻋاﻣلیت فﺮوش
منظور شخص حقوقی است که فرآیند فروش را به صورت کامل شامل اطالع رسانی ،دموی سیستم ،جذب مشتری،
صدور صورت حساب فروش و وصول مطالبات را انجام می دتد..








ﻣزاﻳا :
آموزش تای الزم را برای عامل فروش.
راتنمایی تای الزم جهت فروش و پشتیبانی .
کمک در جهت باال بردن فروش و رسیدن به حداقل فروش تعیین شده
معرفی مراکز جهت بازاریابی.
قرار دادن بانک اطالعاتی قوی به عامل جهت بازاریابی .
حمایت جهت ارتقاء و تبدیل به نماینده فروش.

تعهدات ﻋاﻣلیت فﺮوش
o
o
o
o
o
o

رعایت اصول اخالقی و حسن برخورد با مشتریان.
رسیدن به حداقل فروش تعیین شده در جدول فروش نمایندگان.
تالش جهت فروش و بازاریابی محصوالت شرکت سامانه تای توشمند ماداکتو.
ارائه گزارش تای ماتیانه از فعالیت تای فروش و بازاریابی به تفییک تر فعالیت و نتیجه آن .
رعایت بند تای قرارداد.
ارائه تیمین مالی (سفته /ضمانت نامه بانیی /وثیقه ملیی)
ﻋاﻣلیت خدﻣات

منظور شخص حقوقی است که فرآیند نصب ،راه اندازی ،آموزش و پشتیبانی محصوالت را به صورت کامل انجام می
دتد.
نﻤاﻳندگﻲ فﺮوش و خدﻣات
منظور شخص حقوقی است که فرآیند فروش را به صورت کامل شامل اطالع رسانی ،دموی سیستم ،جذب مشتری ،عقد
قرارداد ،صدور صورت حساب فروش و وصول مطالبات و نیز فرآیند نصب ،راه اندازی ،آموزش و پشتیبانی محصوالت را به
صورت کامل انجام می دتد.

مزایا :






آموزش های دوره ای فروش برای تیم فروش نماینده
آموزش های دوره ای پشتیبانی برای تیم پشتیبانی نماینده
معرفی نماینده به مشتریان
قرار دادن بانک اﻃالعاتی قوی در اختیار نماینده
شرکت در نمایشگاه الکامپ در محل نماینده با همکاری شرکت

تعهدات نماینده:
o
o
o
o
o
o
o

رعایت اصول اخالقی و حسن برخورد با مشتریان
عدم فعالیت و بازاریابی کاال های مشابه و محصوالت شرکت رغیب
رسیدن به حداقل فروش تعیین شده در جدول فروش نمایندگان
تالش جهت فروش و بازاریابی محصوالت شرکت سامانه های هوشمند ماداکتو
ارائه گزارش های ماهیانه از فعالیت های فروش و بازاریابی به تفکیک هر فعالیت و نتیجه آن
رعایت بند های قرارداد نمایندگی
قرار داندن ضمانت نامه بانکی در اختیار شرکت ( چک  ،سفته )
نمایندگی انحصاری

ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،دﻣﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺟﺬب
ﻣﺸﺘﺮي ،ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،ﺻﺪور ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻓﺮوش و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﻧﯿﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ،راه اﻧﺪازي ،آﻣﻮزش و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎري
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ  .و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ وي ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻓﺮوش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮى ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
مزایا :






آموزش های دوره ای فروش برای تیم فروش نماینده
آموزش های دوره ای پشتیبانی برای تیم پشتیبانی نماینده
معرفی نماینده به مشتریان به صورت انتﺨابی
قرار دادن بانک اﻃالعاتی قوی در اختیار نماینده
تبلیغات در روزنا مه های محلی








شراکت در شرکت در نمایشگاه های محلی
شریک شدن در هزینه های تبلیغاتی
ارسال اس ام اس تبلیغاتی برای مشتریان نماینده
قرار دادن سﺨت افزار ها و نرما افزار های شرکت به صورت دمو در در اختیار نماینده
بازدید های دوره ای از محل نماینده
دریافت پکیج استند نمایشگاهی

تعهدات نماینده:
 oانجام کامل فرایند فروش و بازاریابی از پیدا کردن سر نخ تجاری تا پیگیری مالی و ارائه خدمات پس
از فروش
 oشرکت در نمایشگا های محلی
 oرعایت اصول اخالقی و حسن برخورد با مشتریان
 oعدم فعالیت و بازاریابی کاال های مشابه و محصوالت شرکت رغیب
 oرسیدن به حداقل فروش تعیین شده در جدول فروش نمایندگان
 oﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮى
 oاراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن
 oرعایت بند های قرارداد
 oقرار داندن ضمانت نامه بانکی در اختیار شرکت ( چک  ،سفته )

متقاضیانی که پروپوزال فروش محصوالت شرکت را تهیه نمایند و به شرکت ارائه
دهند شامل امتیاز ویژه دریافت پکیج محصوالت ماداکتو بر روی استند نمایشگاهی
خواهند شد  .این پکیج شامل محصوالت  :حﻀور و غیاب  ،کنترل دسترسی ،
دستگیره های هتلی ،قفل های الکترونیکی و مابقی محصوالت شرکت میباشد

پﺮوپزال باﻳد ﺷاﻣل ﻣﻮارد زﻳﺮ باﺷد:
شاخصهای آماری منطقه مورد تقاضا
پیشبینی فروش
برنامهریزی بازاریاب
شناخت بازارهای بالقوه محدوده مورد تقاضا ،
نحوه انجام فرایند بازاریابی  ،نحوه تبلیغات با هزینه تﺨمینی
تﺨمین میزان فروش  6ماه و سالیانه ،شناخت فعالیت سایر رقبا
در منطقه ،پیشنهاد ایده های جدید و بکر در زمینه بازاریابی
محصوالت ،توانائی جذب مشتریان و….

جدول فﺮوش نﻤاﻳندگان :
نﻮع
هﻤکار
ﻋاﻣلیت فﺮوش

ﻋاﻣلیت خدﻣات

نﻤاﻳندگﻲ فﺮوش و
خدﻣات
نﻤاﻳندگﻲ انحصاری

درصد
 %5الی %8
 %01الی %01

توافقی

%11

%15

تﻮضیحات
بستگی به نوع پروژه و صالح دید شرکت درصد تخفیف بین این اعداد
متغیر خواتد بود
پس از نصب در محل شرکت مشتری و آموزش کامل به پرسنل آن
شرکت و کسب تاییده از مشتری ،بین %01الی %01مبلغ قرارداد فروش
به حساب نماینده واریز می گردد.
پس از بررسی عاملیت خدمات از پروژه و ماموریت محوله از سمت شرکت
جهت خدمات ارائه شده به مشتری مبلغ تعیین و پس از انجام خدمات به
حساب عاملیت ریخته خواتد شد .
پس از فروش ماتیانه و رسیدن به سقف فروش تعیین شده در جدول
فروش نمایندگان حسابداری مبلغ پورسانت رو به صورت ماتیانه با
نماینده تسویه می نماید .
پس از فروش ماتیانه و رسیدن به سقف فروش تعیین شده در جدول
فروش نمایندگان حسابداری مبلغ پورسانت رو به صورت ماتیانه با
نماینده تسویه می نماید
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خرید نمایندگان به صورت نقدی می باشد و پس از واریز وجه دستگاه و سفارشات ارسال می گردد.
تبصره :
در پروژه های دولتی و همانند آن که خرید به صورت نقدی نمیباشد ارسال دستگاه ها با هماهنگی شرکت امکان
پذیر خواهد بود .
در صورت عقد قرارداد رسمی با نماینده و دریافت تﻀمین بانکی ارسال دستگاه امکان پذیر خواهد بود .
نحوه ارسال سفارشات نمایندگان از ﻃریق پرشیا و چاپار خواهد بود لذا می بایست سفارشات خود را تا قبل از
ساعت اداری به دفتر مرکزی اعالم نمایند .
کلیه مکاتبات از جمله پیشنهادات و انتقادات نمایندگان می بایست بصورت مکتوب بوده تا توسط مدیریت بررسی
و رسیدگی گردد.
در کلیه نمایشگاه ها و استعالم های مرتبط نمایندگان می بایست با نام شرکت سامانه هوشمند ماداکتو شرکت
نموده و با شﺨص مدیر عامل هماهنگ باشند تا اقدامات الزم صورت گرفته و بهترین شرایط برای حﻀور آنان اعالم
گردد.

