
 

 TopSUNبا برند  گرمایشی مطبوع برقیهای تولیدکننده سیستم 

 مجتمع صنعت آلتان آزمونشرایط همکاری با 
 

 ایپروژههمکاری  (1

با مجتمع صنعت آلتان آزمون،  قراردادی کوتاه مدت و موقتبا عقد ای( )همکار پروژهدر این نوع همکاری، درخواست کننده 

 این در. نمایدمی ترغیب شرکت تولیدی محصوالت  ضمن انجام بازاریابی، مشتریان یا کارفرمایان خود جهت خرید و استفاده از

 .را در امر بازیابی و فروش معرفی نماید (/ تاپسان TopSUN) برند شرکت بایستی صرفا ایپروژه همکار همکاری، شیوه

 از فروش محصوالت گرمایشی با برند درصد 10مکاری، در این شیوه همکاری ه درصد TopSUN خواهد بود. 

 های اعالمی های شرکت مبنی بر قیمت یکسان محصوالت در سراسر کشور، قیمتدر این شیوه همکاری، بنا به سیاست

ای مجاز به فروش فقط پروژههمکار  برای فروش محصوالت، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و

 .خواهد بود های شرکتطبق لیست قیمت

  یک نمونه از محصوالت تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست ای()پروژههمزمان با عقد قرارداد همکاری مشترک ،

 همکار از نمونه به مربوط هزینه و  تحویل امانی بصورت همکار به و...()ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی عاملیت 

 بصورت امانی( هاینمونه یا) نمونه تحویل به موظف همکار ،(ایپروژه) مشترک همکاری قرارداد پایان در. گرددمی دریافت

 .مایدن دریافت را مربوطه هزینه مقابل در و بوده شرکت به کامل و سالم

 های جدید اقدام نمایدخرید نمونههای اضافی، همکار بایستی نسبت به در صورت درخواست نمونه یا نمونه. 

 ایپروژه همکاری اخذ  شرایط

  برای افراد حقیقی و یا اعضای هئیت مدیره شرکت(داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم( 

  سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست برای کسب عاملیت ۱داشتن حداقل 

  در موقعیت تجاری یا اداری مطلوب شهر)مالکیت یا اجاره( دارا بودن فضای کاری مناسب 

  شرط الزم( -( ای)پروژهخذ شرایط همکاری مشترک میلیون ریال برای ا ۱50تسلیم چک یا سفته به میزان( 

 تعهدات شرکت

  به همکار همکار شرکتاعطای سمت 

  (های همکارمجموعهها و شرکت)بعنوان درج نام و آدرس همکار در وب سایت رسمی شرکت 

 های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتر مرکزی شرکتبرگزاری رایگان کالس 

 تامین کاتالوگ محصوالت با فرمت عمومی 

 اعالم قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور 

 آزمایشیعاملیت فروش   (2

با مجتمع صنعت آلتان آزمون، امکان فعالیت  ماهه آزمایشی 6 - 3عقد قرارداد در این شیوه همکاری، درخواست کننده با 

به شده را صرفا بعنوان عامل فروش شرکت خواهند داشت. پس از گذشت، دوره آزمایشی، در شهر محل و زمینه فعالیت تعریف

و عامل فروش، در صورت داشتن شرایط قابل احراز، بایستی قرارداد  هیچ عنوان امکان تمدید قرارداد آزمایشی فراهم نبوده

 .جدید عاملیت فروش رسمی یا نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش را منعقد نماید

  ،شده را در محدوده و زمینه فعالیت تعریف فقط قادر به انجام امور بازاریابی و فروش محصوالتدر این شیوه، عامل

تواند در امور فنی محصوالت، از قبیل؛ نصب، تست، تحویل و خدمات پس از فروش فعالیتی نوان نمیداشته و به هیچ ع

 .داشته باشد
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 درصد از فروش محصوالت گرمایشی با برند ۱2 - ۱0همکاری، در رنج  درصد TopSUN  خواهد بود که درصد پایه

 .باشددرصد قابل افزایش می ۱2فروش، تا های درصد بوده و برحسب قرارداد منعقده برحسب افزایش پله ۱0

 عامل مجاز به فروش های اعالمی برای فروش محصوالت، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و قیمت

 .خواهد بود های شرکتفقط طبق لیست قیمت

  ،خواهد  یشیدرخواست اولیه همکاری با مجتمع صنعت آلتان آزمون، صرفا عاملیت فروش آزمابصورت عمومی

کننده عاملیت با نظر و تصمیم شرکت امکان آغاز کار بصورت بود. این در حالی است که در صورت اعالم درخواست

 .عاملیت فروش رسمی ویا نمایندگی در صورت کسب شرایط الزم را خواهد داشت

 اسب با نوع درخواست همزمان با عقد قرارداد عاملیت فروش آزمایشی، یک نمونه از محصوالت تولیدی شرکت متن

گردد که در انتهای قرارداد، به عامل فروش بصورت امانی تحویل می)ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و...( عاملیت 

 .باشدامانی بصورت سالم و کامل به شرکت میهای( )یا نمونه عامل فروش موظف به بازگشت نمونه

 های جدید اقدام نمایدفی، عامل بایستی نسبت به خرید نمونههای اضادر صورت درخواست نمونه یا نمونه. 

 در عاملیت فروش آزمایشی، بصورت همزمان چندین عامل فروش امکان فعالیت مستقل در محدوده جغزافیایی، زمینه 

 فعالیت و زمان یکسان را خواهند داشت. پس از بررسی گزارشات ارسالی از سوی عاملیت فروش و با نظر شرکت، پس

از طی دوره آزمایشی، صرفا یکی از عاملیت فروش آزمایشی امکان تبدیل به عامل فروش رسمی مادر یا نمایندگی 

فروش و خدمات پس از فروش را خواهد داشت و سایر عاملین فروش آزمایشی در صورت ادامه فعالیت، بعنوان عامل 

 .مات پس از فروش فعالیت خواهند داشتفروش زیر مجموعه عامل فروش رسمی مادر یا نمایندگی فروش و خد

 عاملیت اخذ شرایط 

  برای افراد حقیقی و یا اعضای هئیت مدیره شرکت(داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم( 

  سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست برای کسب عاملیت ۱داشتن حداقل 

  در موقعیت تجاری یا اداری مطلوب شهریا اجاره( )مالکیت دارا بودن فضای کاری مناسب 

  شرط الزم( یشیآزما تیعامل طیجهت اخذ شرامیلیون ریال  300تسلیم چک یا سفته به میزان( 

 تعهدات شرکت

  به عاملیت فروش عاملیت آزمایشیاعطای 

  (همکاران فروش)بعنوان درج نام و آدرس عامل فروش در وب سایت رسمی شرکت 

  های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتر مرکزی شرکترایگان کالسبرگزاری 

 تامین کاتالوگ محصوالت با فرمت عمومی 

 اعالم قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور 

 ارجاع مشتریان محلی به عاملیت فروش 

  طبق قرارداد منعقده(افزایش پورسانت در صورت عبور از مرز فروش موردنظر شرکت( 

 وش رسمیعاملیت فر  (3

با مجتمع صنعت آلتان آزمون، امکان فعالیت در شهر  حداقل یکسالهدر این شیوه همکاری، درخواست کننده با عقد قرارداد 

خواهند داشت. در این شیوه، در صورت صالحدید شرکت  عامل فروش شرکتشده را صرفا بعنوان محل و زمینه فعالیت تعریف

شده پس از کسب اجازه مکتوب از شرکت و زمینه تعریف فعالیت فنی محدود در محلو داشتن شرایط توسط عامل، امکان 

 .فراهم خواهد بود

 ای و عاملین فروش آزمایشی را در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تواند همکاران پروژهدر این شیوه، عامل فروش می

 .نظارت نمایدشده خود تحت پوشش قرار داده و نسبت به فعالیت آنها تعریف
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  از فروش محصوالت گرمایشی با برند درصد 15 - 12رنج درصدهای همکاری، در TopSUN  درصد خواهد بود که

 .باشدمی درصد قابل افزایش 15تا  های فروش،بوده و برحسب قرارداد منعقده برحسب افزایش پله درصد 12پایه 

  ای و عاملین فروش آزمایشیمکاران پروژهفروش؛ ه بر فعالیت بازاریابی و نظارت عامل فروش رسمیدر صورت ،

، کارمزد مربوطه را عالوه بر درصد همکاری تعریف شده خود از طرف شرکت دریافت درصد 3تا سقف عامل فروش 

 .یابددرصد افزایش می ۱8 - ۱5خواهد نمود و رنج درصد همکاری عامل به رنج 

  از الزم تایید گواهی دریافت  ، عامل موظف بهمکاری خدمات()هدر صورت انجام امور نصب توسط تیم نصب عامل 

 .باشدمی شرکت

 خواهد بود درصد از درصد نصب تعریف شده در فاکتور فروش شرکت 35 - 15رنج همکاری خدمات در  درصد. 

 فروش های اعالمی برای فروش محصوالت، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و عامل مجاز به قیمت

 .های شرکت خواهد بودطبق لیست قیمت

  همزمان با عقد قرارداد عاملیت فروش رسمی، یک نمونه از محصوالت تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست عاملیت

 عامل قرارداد؛ انتهای در که گرددمی تحویل امانی بصورت فروش عامل به( …)ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی و

 .باشدمی شرکت به کامل و سالم بصورت امانی( هاینمونه یا) نمونه بازگشت به موظف فروش

 های جدید اقدام نمایدهای اضافی، عامل بایستی نسبت به خرید نمونهدر صورت درخواست نمونه یا نمونه. 

 مزایای عاملیت

 های محلیمشارکت در تبلیغات و نمایشگاه 

 ارجاع مشتریان محلی به عامل 

  ویژه ساالنه برای عاملین فعالپاداش 

 افزایش پورسانت در صورت عبور از مرز فروش مورد نظر شرکت 

 شرایط اخذ عاملیت

 شده ویا فروشگاه دایر با پروانه کسب معتبر مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیتداشتن شرکت ثبت 

  حقیقی سهامدار و یا اعضای هئیت مدیره شرکت()برای افراد داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم 

 ارائه گواهی عدم سوپیشینه برای مدیرعامل شرکت ویا مدیر فروشگاه 

  سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیت 2داشتن حداقل 

  در موقعیت تجاری یا اداری مطلوب شهر)مالکیت یا اجاره( دارا بودن فضای کاری مناسب 

 شرط الزم( رسمی تیعامل طیجهت اخذ شرامیلیون ریال  500ا سفته به میزان تسلیم چک ی( 

  رسمی اخذ عاملیت جهتمیلیون ریال  300امکان خرید اولیه حداقل 

  (نیاز صورت در) شرکت نظر مطابق …امکان جذب پرسنل بازاریاب، فروش و 

 انرژی و دکوراسیون داخلیهای محلی مرتبط با ساختمان، تاسیسات، توانایی حضور در نمایشگاه 

 توانایی انجام تبلیغات مختلف محلی شامل تلویزیون محلی، روزنامه یا مجالت محلی، بیلبورد و پوستر و... 

  تقدیم چک تضمین فروش(توانایی ارائه طرح و برنامه مدون فروش و حداقل فروش تضمینی ویا پیش خرید( 

  اقامت تیم ارزیاب شرکت در صورت نیاز و صالحدید شرکتتوانایی پرداخت هزینه رفت و آمد و تامین محل 

 کسب حداقل فروش اعالمی از سوی شرکت 

 تعهدات شرکت

  به عاملیت فروش عاملیت رسمیاعطای 

  (همکاران فروش)بعنوان درج نام و آدرس عامل فروش در وب سایت رسمی شرکت 

 مرکزی شرکت های آموزش بازاریابی و فروش، در محل دفتربرگزاری رایگان کالس 
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 تامین کاتالوگ محصوالت با فرمت عمومی 

  شرکت باشند()که فقط به منظور معرفی محصوالت ها و تبلیغات محلی های شرکت در نمایشگاهدرصد از هزینه ۴0تامین 

 اعالم قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور 

  عالیت و زمان یکسان(ف )در محدوده جغرافیایی، زمینهعدم اعطای همزمان عاملیت فروش رسمی 

 نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش (4

با مجتمع  ساله 3حداقل در این شیوه همکاری، درخواست کننده نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش؛ با عقد قرارداد 

صنعت آلتان آزمون، امکان فعالیت در شهر محل فعالیت و منطقه و استان مربوطه بوده و در صورتی که به عنوان نماینده فروش 

و خدمات پس از فروش شرکت تعیین گردد؛ تنها نمایندگی فروش مجتمع صنعت آلتان آزمون در محل و زمینه فعالیت تعیین 

ایندگی فروش و خدمات پس از فروش، امکان فعالیت در کلیه امور بازاریابی و فروش و امور شده خواهد بود. پس از کسب نم

 .فنی بر عهده نماینده خواهد بود

  شده، حداقل و زمینه فعالیت تعریفنماینده فروش و خدمات پس از فروش، بایستی قبل از شروع فعالیت در محدوده

 .به شرکت معرفی نمایدنفر همکار نصب و خدمات  5نفر بازیاب فروش و  ۱0عامل فروش رسمی ویا آزمایشی،  3

  نماینده فروش و خدمات پس از فروش، مجاز به گزینش و استخدام نفرات بازاریاب، کارشناس فروش، نصاب و عاملین

 .شده خواهد بودفروش در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تعریف

  ای، عاملین فروش آزمایشی و رسمی و همکاران نصب تواند همکاران پروژهفروش، مینماینده فروش و خدمات پس از

شده خود تحت پوشش قرار داده و نسبت به فعالیت آنها و خدمات را در محدوده جغرافیایی و زمینه فعالیت تعریف

 .نظارت نماید

 درصد از فروش محصوالت گرمایشی با برند 27 - ۱5همکاری، در رنج  درصد TopSUN  خواهد بود که درصد پایه

 .باشددرصد قابل افزایش می 27های فروش، تا درصد بوده و برحسب قرارداد منعقده برحسب افزایش پله ۱5

 ای و عاملین فروش آزمایشی همکاران پروژهبر فعالیت بازاریابی و فروش؛  نظارت عامل فروش رسمی در صورت

، کارمزد مربوطه را عالوه بر درصد همکاری تعریف شده خود از طرف شرکت درصد 3تا سقف  ، عامل فروشو رسمی

 .یابدمی افزایش درصد 30 - ۱8رنج درصد همکاری عامل به رنج  دریافت خواهد نمود و

  موظف به دریافت گواهی تایید الزم از  نماینده، )همکاری خدمات( نمایندهدر صورت انجام امور نصب توسط تیم نصب

 .باشدشرکت می

 خواهد بود درصد از درصد نصب تعریف شده در فاکتور فروش شرکت 50 - 15رنج  همکاری خدمات در صددر. 

 های اعالمی برای فروش محصوالت، صرفا توسط مجتمع صنعت آلتان آزمون تعیین شده و نماینده مجاز به فروش قیمت

 .های شرکت خواهد بودطبق لیست قیمت

 فروش و خدمات پس از فروش، یک نمونه از محصوالت تولیدی شرکت متناسب با نوع  همزمان با عقد قرارداد نماینده

گردد که وش بصورت امانی تحویل میفر نماینده به (…)ساختمانی، عمرانی، خودرویی، رستورانی ودرخواست نمایندگی 

 .باشدم و کامل به شرکت میامانی بصورت سالهای( )یا نمونه در انتهای قرارداد؛ عامل فروش موظف به بازگشت نمونه

 ای زیرمجموعه نمایندگی الزم به ذکر است تامین نمونه برای هریک از عاملین فروش آزمایشی و رسمی و همکاران پروژه

ای با نمایندگی، به ازای هر قرارداد فروش بر عهده شرکت می باشد و همزمان با عقد قرارداد عامل فروش یا همکار پروژه

)ساختمانی، عمرانی، خودرویی، ای صوالت تولیدی شرکت متناسب با نوع درخواست عاملیت یا همکار پروژهیک نمونه از مح

گردد که در انتهای قرارداد؛ نماینده فروش موظف به تحویل می تحویل امانی بصورت فروش نماینده به (…رستورانی و

 .باشدو بازگشت آنها بصورت سالم و کامل به شرکت میای امانی از عامل فروش یا همکار پروژههای( )یا نمونه نمونه

 های جدید های اضافی، نماینده یا زیرمجموعه وی، بایستی نسبت به خرید نمونهدر صورت درخواست نمونه یا نمونه

 .اقدام نماید



 

 TopSUNبا برند  گرمایشی مطبوع برقیهای تولیدکننده سیستم 

 مزایای نمایندگی

 مشارکت در تبلیغات محلی 

 ارجاع مشتریان محلی به نماینده 

 /فروش توسط نماینده عاملین امکان گزینش عامل 

 کنندگان عاملیت فروش به نماینده جهت عقد قرارداد مستقل با هریکارجاع درخواست 

 پاداش ویژه ساالنه برای نمایندگان فعال 

 افزایش پورسانت در صورت عبور از مرز فروش مورد نظر شرکت 

 های جداگانه امور فنی محوله طبق توافقات اولیهپرداخت هزینه 

 ایندگیشرایط اخذ نم

 شده ویا فروشگاه دایر با پروانه کسب معتبر مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیتداشتن شرکت ثبت 

 استشهادنامه محلی حسن امانت داری، و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سـوءپیشینه 

  اعضای هئیت مدیره شرکت()برای افراد حقیقی و یا داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم 

  سال سابقه کاری مرتبط با زمینه مورد درخواست فعالیت 3داشتن حداقل 

  مورد تایید کارشناس ارسالی شرکت(دارا بودن فضای کاری مناسب در موقعیت تجاری یا اداری مطلوب شهر( 

  شرط الزم( خدمات پس از فروشنمایندگی فروش و  طیجهت اخذ شرامیلیون ریال  700تسلیم چک یا سفته به میزان( 

  فروش و خدمات پس از فروش اخذ نمایندگی جهتمیلیون ریال  900امکان خرید اولیه حداقل 

 عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی، خصوصی و غیره 

  شرکت نظر مطابق ... جذب پرسنل بازاریاب، فنی، نصاب وامکان 

 ا ساختمان، تاسیسات، انرژی و دکوراسیون داخلیهای محلی مرتبط بتوانایی حضور در نمایشگاه 

 توانایی انجام تبلیغات مختلف محلی شامل تلویزیون محلی، روزنامه یا مجالت محلی، بیلبورد و پوستر و ... 

 توانایی تجهیز دفترکار، فروشگاه مطابق استاندارد مورد نظر شرکت 

 تقدیم چک تضمین فروش(ی ویا پیش خرید توانایی ارائه طرح و برنامه مدون فروش و حداقل فروش تضمین( 

 توانایی پرداخت هزینه رفت و آمد و تامین محل اقامت تیم ارزیاب شرکت در صورت نیاز 

 تعهدات شرکت

 اعطای عاملیت رسمی به عاملیت فروش 

 درج نام و آدرس عامل فروش در وب سایت رسمی شرکت 

 محل دفتر مرکزی شرکت های آموزش بازاریابی و فروش، دربرگزاری رایگان کالس 

 تامین کاتالوگ محصوالت با فرمت عمومی 

  شرکت باشند()که فقط به منظور معرفی محصوالت ها و تبلیغات محلی های شرکت در نمایشگاهدرصد از هزینه ۴5تامین 

 اعالم قیمت رسمی و یکسان در سراسر کشور 

  فعالیت و زمان یکسان( محدوده جغرافیایی، زمینه)در عدم اعطای همزمان نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش 

 گذاریسرمایه  (5

 د.داد تعیین و مورد توافق خواهد بودر این نوع همکاری، شرایط مورد توافق طرفین و متناسب با حجم خرید و چگونگی قرار

 

 



 

 TopSUNبا برند  گرمایشی مطبوع برقیهای تولیدکننده سیستم 

 همکار خدمات  (6

قرارداد  یبعنوان همکار خدمات با مجتمع صنعت آلتان آزمون داشته باشد، ط یبه همکار لیتما یگروه ایفرد  یدر صورت

 یالزم و کاف یهایستگیشا یستیبا ،یجهت همکار نرو،یخواهد نمود. از ا تیخدمات نصب و خدمات پس از فروش، فعال یهمکار

 .دیشرکت را کسب نما دییمورد تا

 .باشدیهمکار خدمات فراهم م یبرا یمختلف طیشرا ت،یفعال نهیبا نوع کارکرد و زم متناسب

 

 مجتمع صنعت آلتان آزمونمدارک الزم جهت همکاری با 

 مدارک عمومی:
 یندگیو نما تیعامل ؛یشده درخواست همکار لیفرم تکم 

  شرکتیا  فروشگاهتمامی سهامداران پایان خدمت( شناسنامه، کارت ملی و )ارائه تصویر مدارک شناسایی  

  دفتر ایمحل فروشگاه  تیسند مالک ای یاجاره نامه رسم 

 شرکت یو روزنامه رسم راتییتغ نیاظهارنامه، اساسنامه، آخرویا  جواز کسب محل فروشگاه 

 مدارک اختصاصی: 
 پس از استعالم بانکی  متناسب با نوع درخواست همکاریمطابق با مبلغ اعالمی  تصویر چک صیادی معتبر ویا سفته(

 گردد(چک، شرایط پذیرش اعالم می

 فروشگاه ریمد ایشرکت و رعاملیمد یبرا نهیشیعدم سوپ یارائه گواه 

  جهت عقد قرارداد یو اعالم آمادگ مجتمع صنعت آلتان آزمون یهایندگیامور نما ریبه مد مکتوبنامه 

 صنعت آلتان آزمون()جهت همکاری با مجتمع  شرکت ایسهامداران فروشگاه و  یتمام تینامه مکتوب رضا 

 از افراد شاغل کیهر یبرا ل؛یمجموعه و ارائه موارد ذریمکتوب افراد شاغل ز اعالم: 

 (یو رزومه کار التیتحص زانیشناسنامه، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، محل سکونت، م ،یکارت مل)           

  تضمین  و آمادگی ارائه چک دیخر شیپ ایو ینیارائه طرح و برنامه مدون فروش و حداقل فروش تضمنامه مکتوب

 (صرفا برای عاملیت رسمی و نمایندگی فروش) فروش معتبر

  های محلی مرتبط با در نمایشگاهو همچنین حضور  …جذب پرسنل بازاریاب، فروش و نامه مکتوب اعالم آمادگی

 (رسمی و نمایندگی فروش صرفا برای عاملیت) مجتمع صنعت آلتان آزمون نظر مطابقهای فعالیت زمینه

 دفترکار مطابق  یافروشگاه و زیتجه ییتواناو اعالم  مجتمع صنعت آلتان آزمون یهایندگیامور نما ریبه مد نامه مکتوب

 )صرفا برای نمایندگی فروش( شرکت استاندارد موردنظر


