
نمایندگی در ماداکتو

همکاری با  در زمینه توسعه بازار وهدف واالی خود یکی از ارسیدن به ، به منظور  ماداکتو هوشمند شرکت سامانه

 ،فروش  مستقیم مشاورهارائه  ،ایجاد سهولت خرید برای مشتریان در سطح کشور جهت  معتبر و با انگیزهشرکت های 

ایجاد بستری برای عرضه بهتر محصوالت خود، شبکه نمایندگی در سراسر کشور خدمات پس از فروش همچنین 

آن پرداخته ایم . امید است مزیت های ویژه ، کیفیت  که در زیر به شرح منافع مشترک و مراحل تعریف نموده است

رقابتی برای شما به ارمغان آورد . این هدف میسر  فوق العاده و خدمات شایسته این شرکت برگ برنده ای در بازار 

 زه کافی و تالش پویای شما در مسیر همکاری .ینمی شود مگر با همکاری ، انگ



 

 همکاری متقاضیان بررسی والر

 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

) درصورت صالح دید (  بازدید از محل کسب و کار دفتر متقاضی  

ارزیابی آنپیشنهادی از متقاضی ، بررسی ودریافت برنامه کاری   

 تعیین صالحیت و ارائه پاسخ نهایی به متقاضی

 دریافت کلیه مدارک درخواست و تطابق با اصل آن

 تنظیم و عقد قرار داد با متقاضی
 

 يط عمومي:اشر 

 

   رسمی کشون ریاادیا م سالابه د عتقاان و ایراسالمی ری الت جمهودوتابعیت. 

   شخصیت حقوقی قالبدر فعالیت. 

  نمایندگیی تقاضارد موو فعالیت زه حور در فتاو ربه حسن سابقه ر شتهاا. 

 

  ده پیاار، فزاسخت ات و تجهیزوش مهندسی باشد )فرت ئه خدماوش و ارامینه فردر زصلی شرکت افعالیت

 .زیسا

 

  و مدیریت کیفیت و جهت تجهیز سیستم هاره ومشا، شبکهاری نگهدری پیمانکا،  مربوطهات تجهیزو شبکه

).... 

   ارفزاسخت ات و یابی تجهیززارباوش و فری یند هااشنا به فروش آتیم فردارای. 
 

   ًاتفنی تجهیززش مواز آپشتیبانی مناسب پس ت ئه خدمااراتیم فنی مناسب جهت دارای ترجیحا. 

  ز نیارد موی قل فضا اشتن حدر داختیادر ا. 

 

 وش .فرت جلسااری جهت برگزز نیارد موی قل فضا اشتن حدر داختیادر ا 

 داشتن سابقه کار در زمینه محصوالت شرکت. 

 

 

 

 



 

 

  

 مدارک الزم جهت نمايندگي ماداکتو   : 

 

  روزنامه رسمی تغییرات )در  ,کپی برابر با اصل روزنامه رسمی تاسیس  ,مدارک کامل شرکت اعم از اساسنامه

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:

 ( همکارانکننده مشتری )  تأمین 

سامانه منظور شخص حقیقی یا حقوقی است که با فعالیت بازاریابی، مشتری خاصی را برای خرید محصوالت 

کنندگان مشتری، در شبیه نمایندگی حوزه مرتبط قرار  می نماید. تأمین با وی را برقرار توشمند ماداکتو
البته اعمال شدن تخفیف برای تمیار پس تعامل خواتند داشت. سامانه توشمند ماداکتو میگیرند و یا مستقیماً با

 از احراز تویت کامل فرده متقاضی تمیاری میباشد . 
 : مزايا
 دریافت درصدی از مبلغ قرارداد به ازای معرفی تر مشتری و عقد قرارداد با وی. 
  ماداکتوبه منظور آشنایی با محصوالت کننده مشتری  تأمینآموزش. 
  و رسیدن به سقف فروش جهت  نمایندگی رسمی در صورت تداوم تمیاریهاعاملیت فروش و قابلیت ارتقاء به

 .سامانه تای توشمند ماداکتوبا حمایت شرکت  ارتقا

 شرايط: 
o برخورداری از حسن شهرت در منطقه مورد نظر. 

o  ارائه جواز و مدارک اتراز تویت 
o  برخورداری از تجربه و دانش کافی برای فروش محصوالت. 

o تیمیل قرارداد تمیاری 



 

 

 عاملیت فروش 

، ع رسانی، دموی سیستم، جذب مشتریمنظور شخص حقوقی است که فرآیند فروش را به صورت کامل شامل اطال

 انجام می دتد.. وصول مطالبات را صورت حساب فروش و صدور

 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  اخالقی و حسن برخورد با مشتریانرعایت اصول.  
o رسیدن به حداقل فروش تعیین شده در جدول فروش نمایندگان. 
o تالش جهت فروش و بازاریابی محصوالت شرکت سامانه تای توشمند ماداکتو. 
o  از فعالیت تای فروش و بازاریابی به تفییک تر فعالیت و نتیجه آن  ماتیانهارائه گزارش تای. 
o اردادرعایت بند تای قر. 

o )ارائه تیمین مالی )سفته /ضمانت نامه بانیی/ وثیقه ملیی 

 
 عاملیت خدمات 

انجام می  منظور شخص حقوقی است که فرآیند نصب، راه اندازی، آموزش و پشتیبانی محصوالت را به صورت کامل
 دتد.

 نمايندگي فروش و خدمات  

اطالع رسانی، دموی سیستم، جذب مشتری، عقد منظور شخص حقوقی است که فرآیند فروش را به صورت کامل شامل 

و پشتیبانی محصوالت را به آموزش و نیز فرآیند نصب، راه اندازی،  وصول مطالبات صورت حساب فروش و قرارداد، صدور
 انجام می دتد. صورت کامل



 

 مزایا :

  آموزش های دوره ای فروش برای تیم فروش نماینده 

  تیم پشتیبانی نمایندهآموزش های دوره ای پشتیبانی برای 

  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  رعایت اصول اخالقی و حسن برخورد با مشتریان 

o  عدم فعالیت و بازاریابی کاال های مشابه و محصوالت شرکت رغیب 

o رسیدن به حداقل فروش تعیین شده در جدول فروش نمایندگان 

o تالش جهت فروش و بازاریابی محصوالت شرکت سامانه های هوشمند ماداکتو 

o  از فعالیت های فروش و بازاریابی به تفکیک هر فعالیت و نتیجه آن  ماهیانهارائه گزارش های 

o  رعایت بند های قرارداد نمایندگی 

o  ، (  سفتهقرار داندن ضمانت نامه بانکی در اختیار شرکت ) چک 

 نمایندگی انحصاری  

منظور شخص حقوقی است که فرآیند فروش را به صورت کامل شامل اطالع رسانی، دموی سیستم، جذب 

و نیز فرآیند نصب، راه اندازی، آموزش و  وصول مطالبات صورت حساب فروش و مشتری، عقد قرارداد، صدور

انجام می دهد.که در یک حوزه جغرافیایی خاص به صورت انحصاری  پشتیبانی محصوالت را به صورت کامل

از جمله  تعیین شده فروشرسیدن به سقف  .و کلیه مشتریان آن ناحیه به وی تعلق دارند فعالیت میکند .

 ملزومات نمایندگی انحصاری در شرکت ماداکتو میباشد.

 مزایا :

  برای تیم فروش نماینده آموزش های دوره ای فروش 

 برای تیم پشتیبانی نماینده آموزش های دوره ای پشتیبانی 

   معرفی نماینده به مشتریان به صورت انتخابی 

  اختیار نمایندهقرار دادن بانک اطالعاتی قوی در 

  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:

o  انجام کامل فرایند فروش و بازاریابی از پیدا کردن سر نخ تجاری تا پیگیری مالی و ارائه خدمات پس

 از فروش 

o  شرکت در نمایشگا های محلی 

o  رعایت اصول اخالقی و حسن برخورد با مشتریان 

o  عدم فعالیت و بازاریابی کاال های مشابه و محصوالت شرکت رغیب 

o رسیدن به حداقل فروش تعیین شده در جدول فروش نمایندگان 

o تالش جهت فروش و بازاریابی محصوالت شرکت سامانه های هوشمند ماداکتو 

o  از فعالیت های فروش و بازاریابی به تفکیک هر فعالیت و نتیجه آن  ماهیانهارائه گزارش های 

o رعایت بند های قرارداد 

o  ، (  سفتهقرار داندن ضمانت نامه بانکی در اختیار شرکت ) چک 

متقاضیانی که پروپوزال فروش محصوالت شرکت را تهیه نمایند و به شرکت ارائه  

ماداکتو بر روی استند نمایشگاهی  دهند  شامل امتیاز ویژه دریافت پکیج محصوالت

این پکیج شامل محصوالت : حضور و غیاب ، کنترل دسترسی ، خواهند شد . 

 دستگیره های هتلی ،قفل های الکترونیکی و مابقی محصوالت شرکت میباشد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :ال بايد شامل موارد زير باشدپروپز
  های آماری منطقه مورد تقاضا شاخص 

  بینی فروش پیش 

  ریزی بازاریاب برنامه 

 ،  تقاضارد مووده محده بالقوی هازارشناخت با 

 تخمینی با هزینهت تبلیغاه نحو،  یابیزاریند باافرم نجاه انحو 

 قبا رشناخت فعالیت سایر ،سالیانه ه و ما 6وش فران تخمین میز 

 یابیزارمینه بادر ز بکرو جدید ی هاه یدد اپیشنها، منطقهدر 

 .…ن ومشتریاب جذ نائیاتوت، محصوال

 

 

:جدول فروش نمايندگان   

  توضیحات درصد  نوع 

 %8% الی 5 همکار
درصد تخفیف بین این اعداد و صالح دید شرکت بستگی به نوع پروژه 

  خواتد بود  متغیر

 عاملیت فروش

 

 %01% الی 01

پس از نصب در محل شرکت مشتری و آموزش کامل به پرسنل آن 
مبلغ قرارداد فروش %01الی % 01بینشرکت و کسب تاییده از مشتری، 

 به حساب نماینده واریز می گردد. 

 عاملیت خدمات

 

 توافقی

ه و ماموریت محوله از سمت شرکت ژپس از بررسی عاملیت خدمات از پرو
مبلغ تعیین و پس از انجام خدمات به  جهت خدمات ارائه شده به مشتری 
 حساب عاملیت ریخته خواتد شد . 

نمايندگي فروش و 

 خدمات
11% 

پس از فروش ماتیانه و رسیدن به سقف فروش تعیین شده در جدول 
با  ماتیانهفروش نمایندگان حسابداری مبلغ پورسانت رو به صورت 

 ویه می نماید .سنماینده ت

 %15 نمايندگي انحصاری
پس از فروش ماتیانه و رسیدن به سقف فروش تعیین شده در جدول 

با  ماتیانهفروش نمایندگان حسابداری مبلغ پورسانت رو به صورت 
 می نمایدتسویه نماینده 

 

 

 



اطالع رساني

.خرید نمایندگان به صورت نقدی می باشد و پس از واریز وجه دستگاه و سفارشات ارسال می گردد

تبصره :

و همانند آن که خرید به صورت نقدی نمیباشد ارسال دستگاه ها با هماهنگی شرکت امکان در پروژه های دولتی 

 پذیر خواهد بود .

 در صورت عقد قرارداد رسمی با نماینده و دریافت تضمین بانکی ارسال دستگاه امکان پذیر خواهد بود . 

 می بایست سفارشات خود را تا قبل از نحوه ارسال سفارشات نمایندگان از طریق پرشیا و چاپار خواهد بود لذا

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.

رکت سامانه هوشمند ماداکتو شرکت در کلیه نمایشگاه ها و استعالم های مرتبط نمایندگان می بایست با نام ش

ایط برای حضور آنان اعالم نموده و با شخص مدیر عامل هماهنگ باشند تا اقدامات الزم صورت گرفته و بهترین شر

گردد.


