شرایط اعطای امتیاز نمایندگی | ویژه ایران | مدت محدود

 ASAL24TMدر زمینه ارائه محصوالت بر پایه عسل طبیعی در کل خاورمیانه پیشرو بوده و با تجهیز بیشتر زیرساخت های واحد بسته بندی خود یکی
از پیشگامان عرضه عسل طبیعی به مصرف کنندگان می باشد.

ASAL24TM |"ONLY RARE HONEY" Products

نمایندگی انحصاری  /فروشگاه
اختصاصی

نمایندگی رسمی

نمایندگی فروش

% 33

% 28

% 23

حاشیه سود کف:

شایان ذکر است این درصدها با توافق طرفین قابل مذاکره می باشد.
کف خرید ماهانه جهت
برخورداری از مشوق های
نقدی و غیرنقدی :

قرارداد های فعلی :باالی  100میلیون تومان

امتیازات رعایت کف خرید :کف خرید معموال کمترین رقمی است که در صورت رعایت آن ،نماینده سود قابل قبولی خواهد نمود و شرکت به
اهداف تعیین شده این برند نزدیکتر خواهد شد .به همین جهت ،شرکت کلیه نمایندگان را در جهت افزایش فروش تشویق نموده و فروش های
بیشتر از کف تعیین شده را به هر شکل ممکن و درخور فروش تشویق خواهد نمود.
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اسناد و مدارک الزم:
مدارک در اسرع وقت با پست پیشتاز به
آدرس دفتر مرکزی ارسال شود.

بین  50تا  100میلیون تومان

بین  10تا  50میلیون تومان
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آدرس ،شماره تلفن ،تصویر و توضیحات نماینده بعداز 3بار رعایت کف خرید در وب سایت رسمی برای عموم معرفی خواهد شد
(نمایندگانی که بیش از یکماه ثبت سفارش نداشته باشد و مشتری در صورت مراجعه با عدم موجودی محصول در محل نماینده
مواجه گردد از وب سایت حذف می گردد..امتیاز نمایندگی محفوظ است)

دو نسخه قرارداد تکمیل شده در محل شرکت
کپی برابر اصل کارت ملی 0پشت و رو )و گواهی امضا(از کلیه دفترخانه های اسناد رسمی از سراسر کشور) (اشخاص حقوقی:
کپی برابر اصل کارت ملی و گواهی امضاء کلیه افرادیکه دارای حق امضا می باشند /.کپی روزنامه رسمی  /معرفی کتبی شخص
رابط)
ضمانت حسن انجام کار :چک معتبر یا سفته به میزان" پنجاه میلیون تومان " در وجه شرکت فناوری اطالعات عسل (نمایندگان
فروش " ده میلیون تومان ")
ضمانت خرید اعتباری :در صورتیکه خرید اعتباری حداکثر  30روزه تا  % 60مبلغ خرید مدنظر باشد  ،تسلیم ضمانت نامه بانکی
به شرکت الزم می باشد.

آدرس دفتر مرکزی :اردبیل  /خیابان نائبی  /ساختمان تجاری مارانتا  /طبقه دوم  /شرکت فناوری اطالعات عسل
تلفن مشتریان | )+9845( 33242221 :تلفن نمایندگان | )+9845( 33252221 :نمابر(فکس)www.asal24.com )+9845( 33262221 :

سواالت متداول متقاضیان:
.1

مدت زمان قرارداد ؟
مدت قراردادها یک الی پنج ساله بوده و شرکت تا زمانیکه حداقل ها رعایت میشوند  ،وفاداری تجاری را به عنوان یک اصل
بنیادی رعایت می نماید.

.2

کف خرید ؟
کف خرید حداقل میزان خریدی است که نمایندگان در صورت رعایت آن می توانند ادامه همکاری بعنوان نماینده را داشته باشند.

.3

اگر بتوانیم کف خرید را رعایت نمائیم چه می شود؟
فروش های بیشتر از کف خرید تعیین شده به تناسب میزان فروش بیشتر از آن باعث بهره مندی از مشوق ها خواهد شد و حاشیه
سود نماینده افزایش خواهد یافت .این شرکت برای انگیزه دهی به افراد با شایستگی باال از روش "تشویق"
استفاده می نماید.

.4

تفاوت انواع نمایندگی های اعطایی در چیست؟
نمایندگی فروش بیشتر برای ارزیابی اولیه(و یا همکاری کوتاه مدت)با این شرکت من اسب میباشد سرمایه گذاری اندکی نیاز داشته
و تعهدات کمی نیز دارد و در آینده نیز قابل تغییر به سایر انواع نمایندگی میباشد ولی بقیه انواع نمایندگی ها بیشتر برای همکاری
بلند مدت بوده و عالوه بر معرفی شرکت دارای امتیازات ارزشمندی می باشد و بنابر این سطح تعهدات آن نیز کمی باالترمی باشد.
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شرایط دریافت امتیاز انحصاری یک شهر یا استان چیست؟
امتیاز نمایندگی انحصاری حد اقل بعد از شش الی دوازده ماه فعالیت مطلوب یک نماینده و یا توافق طرفین در هنگام عقد
قرارداد (با لحاظ شرایط مالی و توانایی مدیریت) قابل اعطا می باشد .مسئولیت تامین و توزیع محصوالت برای کلیه نمایندگان
فروش و رسمی به عهده نماینده انحصاری خواهد بود.

