شرکت نرم افساری برلیان مهر (تولید نرم افسارهای مالی  -بازرگانی)
بٌبم خذا
ّوکبس هحتشم
ضوي عشؼ سالم
خَضحبل خَاّین ضذ کِ ضوب سا ّن دس کٌبس خَد دس ضبکِ فشٍش ًشم افضاسّبی بشلیبى دس سشاسش کطَس داضتِ
ببضین .ضشایط ّوکبسی ٍ جضئیبت هشبَطِ دس ریل دسج ضذُ است .خَاّطوٌذ است دس غَست ّش گًَِ ابْبم بب
هسئَلیي بخص ّوکبساى توبس حبغل ًوبییذ.
ضوبسُ توبس  ، 88740804 :لطفب بعذ اص ضوبسُ گیشی کلیذ غفش سا فطبس دّیذ.
ٌّگبم تعطیلی دفتش هشکضی ،بب ضوبسُ ّ 09121721804وشاُ ٍیژٓ بخص فشٍش توبس حبغل ًوبییذ.
بب تطکش
هذیشعبهل
فشصیي عببذیي صادُ
تعریف نماینده فروش برلیان (همکار):

- 1اضخبظ حقَقی کِ دس اهَس هشبَط بِ کبهپیَتش هطغَل بِ کبس ّستٌذ(.اسائِ سشبشگ ٍ کبست ٍیضیت یب
هذاسک دیگش دال بش ایي هسئلِ الضاهی است).
- 2اضخبظ حقیقی کِ بِ لحبظ تجشبِ ٍ تخػع ،هجشی سیستن ّبی حسببذاسی ٍ کبهپیَتشی ّستٌذ (هبًٌذ
حسببذاساى ٍ افشادی کِ بِ غَست ضخػی کبس هی کٌٌذ)بب اسسبل هذسک حسببذاسی (هذسک داًطگبّی ٍ
یب کبست حسببذاسی) بِ عٌَاى ًوبیٌذُ فشٍش بشلیبى ضٌبختِ خَاٌّذ ضذ.
پس اص ثبت ًبم ًوبیٌذُ فشٍش کِ بِ ٍی ّوکبس اطالق هی گشدد ،بِ ایطبى کذی تخػیع دادُ هی ضَد کِ
ببیستی ٌّگبم خشیذ ًشم افضاس ،ایي کذ اعالم گشدد تب فبکتَس جْت ّوکبس هشبَطِ غبدس گشدد.
تخفیف ّوکبس  %20قیوت هػشف کٌٌذُ هی ببضذّ .وکبس ّیچگًَِ تعْذی دس قببل اسائِ خذهبت پس اص فشٍش
ًذاضتِ ٍ کلیِ خذهبت بعذی اص طشف ضشکت ًشم افضاسی بشلیبى اسائِ خَاّذ ضذ.
تخفیف دس غَست هعشفی ٍ اعضام هطتشی بِ هحل ضشکت بشلیبى ًیض اسائِ خَاّذ ضذ .قبل اص اعضام هطتشی
ببیستی ّوبٌّگی اص طشف ّوکبس اًجبم ضذُ ببضذ؛ دس غیش ایٌػَست بعذ اص خشیذ بستِ تَسط هطتشی ،تخفیف
لحبظ ًخَاّذ ضذ.
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نحوة فروش بسته های نرم افساری برلیان:

فشٍش ًقذی:
ّوکبس ببیستی ٌّگبم خشیذ ،کل هبلغ بستِ سا بِ غَست ًقذی یب چک سٍص پشداخت ًوبیذ .دس غَست تطخیع
بخص ّوکبساى ٍ خَش حسبة بَدى ّوکبس ،چک یک هبِّ ًیض اخز هی ضَد.

فشٍش اعتببسی:
بٌب بِ تطخیع هسئَلیي بخص ّوکبساى ٍ تبییذ هذیشیت ،اگش ّوکبسی فعبلیت قببل تَجِ داضتِ ٍ خَش حسبة
ببضذ ،اعتببسی بشای ٍی دس ًظش گشفتِ خَاّذ ضذ ٍ ّوکبس هی تَاًذ بِ هیضاى اعتببس بِ غَست ًسیِ اص بشلیبى
خشیذ ًوبیذ .ابتذای ّش هبُ هبلغ هَسد ًیبص جْت تسَیِ اص طشف بخص حسببذاسی بشلیبى اعالم خَاّذ ضذ کِ
ّوکبس ببیستی آى سا بالفبغلِ پشداخت ًوبیذ .اعتببس ّوکبساى پبیبى ّش هبُ بشسسی ٍ تجذیذ هی ضَد .دس غَست
خَش حسبة بَدى ،اعتببس ّوکبس افضایص هی یببذ ٍ دس غَست بذ حسبة بَدى اعتببس کبّص یبفتِ ٍ یب حزف
خَاّذ ضذ.

تسْیالت هتفشقِ جْت ّوکبساى هحتشم :
دسغَست ًیبص ّوکبس ،فبکتَسفشٍش بِ قیوت هػشف کٌٌذُ ٍبِ ًبم هػشف کٌٌذُ دساختیبس ّوکبس قشاس هی گیشد.
دس غَست فشٍش حذاقل  10بستِ ًشم افضاسی دس سبلً ،بم ّوکبس بِ عٌَاى ًوبیٌذُ فشٍش هحػَالت بشلیبى ،دس
سبیت ایٌتشًتی بشلیبى دسج هی ضَد.
اگش ّوکبسی دس هذت  3هبُ ،اص یک ًشم افضاس  10بستِ خشیذاسی کشدُ ببضذ ،یک بستِ اص ّوبى ًشم افضاس بِ
غَست سایگبى بِ ایطبى تقذین هی ضَد.
ّوکبساى هحتشم تَجِ ًوبییذ :
ّش سشیبل ًشم افضاس ببیستی فقط بِ یک هطتشی فشٍختِ ضذُ ٍ هی ببیست
هطخػبت هطتشی جْت ثبت دس هشکض اطالعبتی بشلیبى اسائِ ضَد
تب اسائِ خذهبت بعذی دچبس هطکل ًگشدد.
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