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 قرار داد بازاریابی 
 

. …………………..فرزند ………………………………آقاي / خانم 
مدیریت گروه  13   ./…/   در تاریخ  . ………………شماره شناسنامه 

موافقت خود را براي همكاري  صنعتی پانل مهدی جناب آقای محمد رضا بنی کریم
  با شما جهت بازاریابي ، ارائه خدمات و فروش كاال با شرایط ذیل اعالم مي دارد:

خواهد بود و شما حق  شرکتوظیفه بازاریاب فقط معرفي كاال و خدمات این  -1
   . دریافت هیچگونه وجهي را از مشتري نخواهید داشت

 
چنانچه تمایل به داشتن نمونه كاال دارید در صورت داشتن مشتري به صورت  -2

امانت بالمانع است ، لذا قبل از اعالم قیمت قطعي به مشتریان خود ، بهاي آنها را 
یستم مدیریت ق سنمائید و یا از طریاز دفتر استعالم  33932025با تلفن شماره 

و یووزر نیم و ) www.banikarim.clickmis.netاینترنتی یکپارچه به آدرس 
استعالم جهت  (پسووردی که مختص شما ساخته میشود برای ورود به سامانه 

 قیمت محصوالت اقدام نمایید.
اطالعات ورود  پس از ان نکته: بعد از عقد قرار داد پنل کاربری ساخته میشود و

برای شرکت محرمانه محسوب میشود و لذا بازاریاب موظف خواهد بود به سامانه 
تا در حفظ و نگهداری از این اطالعات کوشا باشد تا اطالعات شرکت به دست 
غیر نیفتد و یا رقبا از قیمت های روز شرکت با خبر نشوند، در صورت افشای 

 قانونی قابل پیگیری خواهد بود.اطالعات محرمانه شرکت مراتب به صورت 
     . در هنگام تماس و یا مكاتبه اعالم كد همكاري، الزامي است -3
 
فوق الذكر   ماه از تاریخ چهارمدت این همكاري بصورت آزمایشي به مدت   -4

  مي باشد.
 
قبل از مراجعه مشتریان خود به دفتر ،اسامي آنان را به مسئول دفتر اعالم   -5

یا مشخصات مشتری را در سامانه به صورت زیر مجموعه خود ثبت نمایید و 
 . نمایید تا پورسانت آن به حساب شما منظور گردد

 



 

 

 LG-09-07/04پیوست سود حاصل از فروش محصوالت به شرح جدول  -6
ین در سامانه قابل یک ماه اعتبار دارد و پس از آن به صورت آنالمیباشد و 

 .مشاهده میباشد

 
حاصل از ارائه خدمات یا فروش كاال به مشتریان شما ، طبق توافق  درآمد  -7

به حساب شما واریز  اول هر ماه ن كارنامه میباشد كه پس از ارائه خدمات و پایا
 .دخواهد ش

 

رعایت كلیه شئونات اخالقي و اسالمي و قبول كردن محل انجام وظیفه طبق  -8
  جزء ملزومات میباشد.  نظر دفتر شركت و رعایت ساعت كاري

 
............ به مبلغ ...... ……………………یك فقره سفته / چك شماره   -9

لاير به عنوان تضمین حسن اجراي تعهدات بازاریاب به مسئول دفتر تحویل داده 
بازاریاب ، كد  …………………………………شده است و آقاي/ خانم 

مت عقل تمام موارد فوق را با دقت در صحت وسال …………………شماره 
خوانده ، و متعهد به انجام آنها بوده و اعالم مي دارد و اجازه مي دهد و رضایت 
دارد كه در صورت رعایت نكردن هر كدام از بندهاي فوق از محل سفته / چك 

جبران خسارت شود و حق هیچگونه گروه صنعتی پانل مهدی فوق به نفع شركت 
   . حقوقي نیستماعتراضي را نداشته و خواهان هیچ حق و 

 . نمي آورد  این قرارداد رابطه استخدامي میان بازاریاب و شركت بوجود  -10
حکم  مورد میباشد و در دو نسخه تهیه میشود که هر کدام 10این قرار داد شامل 

  زد طرفین قرار داد باقی میماند.ن واحد دارند که

 

 

 
  نماینده شرکت مهر و امضا                         امضا و اثر انگشت بازاریاب  


