
 
  بسمه تعالي

  

 احراز شرايط نمايندگي از بديهي است در صورت فروش فعال مپذيرد ينعامل, گروه توليدي تارا در سطح كشور
 نماينده به  ايشان, توسط عامل فروش  د نصاب فروش در استان محل فعاليترسيدن به حو  گروه تاراسوي 

   .ارتقاء پيدا ميكنند 

:ذيل مي باشد  به شرح  فروش و نمايندگي  امل شرايط ع   

 

 
 

. از بهاي فروش هر نسخه خواهد بود%  20، معادل پورسانت فروش   -1  
   

.به صورت رايگان ارسال خواهد كرد  شركت تارا قسمتي از كاتالوگ ها ،بروشورها و ساير موارد مورد نياز را -2  

. برنامه به صورت رايگان  به تعداد مشخص يآموزشو آزمايشيدر اختيار قرار دادن نسخه ي   - 3  

.عهده خواهد گرفت  بر را  جهت فروش نه هاي تبليغات از هزي% 20شركت تارا  - 4  

.را بر عهده خواهد گرفت خدمات پشتيباني مربوط به برنامه ي فروخته شده  شركت تارا - 5  

.محاسبه خواهد شد % 10 پورسانتدر صورت استفاده خريدار از تخفيفات ويژه مدارك تحصيلي ،  - 6  

گروه  و  نمايد  واريز  مبلغ تسويه را به حساب شركت مي بايست بالفاصله پس از فروش نسخه عامل فروش – 7
بالفاصله مبلغ پورسانت نماينده را به حساب  تارا نيز متعهد ميگردد درصورت واريز كامل مبلغ به حساب شركت 

.اعالمي توسط ايشان واريز نمايد   

.به گروه تارا  عامل فروشهاي آموزشي آخرين مدارك تحصيلي و دوره  يك برگ تصوير از  ارسال – 8  

عامل فروش



 
 

 

 

 

 

 

. وداز بهاي فروش هر نسخه خواهد ب%  30، معادل  پورسانت فروش  -1  
   

.به صورت رايگان ارسال خواهد كرد  ورها و ساير موارد مورد نياز را شركت تارا قسمتي از كاتالوگ ها ،بروش -2  

. به تعداد مشخص صورت رايگان برنامه به يزشوآمآزمايشي و در اختيار قرار دادن نسخه ي - 3  

.عهده خواهد گرفت بر را  جهت فروش  از هزينه هاي تبليغات% 50تارا شركت  - 4  

.را بر عهده خواهد گرفت دمات پشتيباني مربوط به برنامه ي فروخته شده خ شركت تارا  - 5  

. طرح هاي تخفيفي و تشويقي ارائه شده توسط شركت تارا از مندي بهره - 6  

جهت ارائه خدمات به متقاضيان خريد و حتي  ثابت تماس نماينده مي بايست داراي مكان و شماره  -  7
. خريداران نسخه هاي تارا باشد   

.شركت تارا پرداخت خواهد شد فروشگاه توسط  يااز هزينه نصب تابلو سردرب نمايندگي % 50 - 8  

.محاسبه خواهد پورسانت % 20در صورت استفاده خريدار از تخفيفات ويژه مدارك تحصيلي ،  - 9  

 به نرم افزارهاي مالي تارا تبليغاتنماينده محترم متعهد ميگردد تا در روزنامه هاي كثيراالنتشار جهت  - 10
.را به شركت تارا ارسال نمايد  نصورت ماهانه انجام دهد و گزارش آ  

 

 

 نمايندگي فروش



 
 

 

.مانت ضعنوان ه ب  ريال بدون تاريخ 15,000,000يك فقره چك به مبلغ ارائه   – 11  

  ه تاراگرونمايد وواريز  به حساب شركت نماينده مي بايست بالفاصله پس از فروش نسخه مبلغ تسويه را   – 12
د ميگردد درصورت واريز كامل مبلغ به حساب شركت بالفاصله مبلغ پورسانت نماينده را به حساب نيز متعه

.اعالمي توسط ايشان واريز نمايد   

آخرين مدارك تحصيلي و دوره هاي  , كارت ملي, شناسنامه  از تصوير برگيك  نماينده مي بايست  – 13
. آموزشي خود را به گروه تارا ارسال نمايد  
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