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شرایط همکاری در فروش محصوالت غیرسازمانی 
پادویش )Retail(  در سال 1401

پادویش یادت نره

): 

شماره سند: 1401/3509-1.4



سطوح و شرایط همکاری
همکاران فروش محصوالت غیرسازمانی پادویش )Retail( در 4 سطح زیر تعریف می گردند:

عنوان سطح سطح همکاری
الماس توزیع کننده درجه یک

زمرد توزیع کننده درجه دو
یاقوت توزیع کننده درجه سه
عقیق عامل فروش

شرایط  به  توجه  با  که  است  شرکتی  یا  شخص  یاقوت(:  زمرد،  )الماس،  کننده  توزیع 
اعالم شده ی سطح خود نسبت به معرفی عامل فروش و شارژ کیف پول اقدام می نماید. 
تسویه  آنها  با  خود  و  داده  تخصیص  فروش  عوامل  به  را  خود  پول  کیف  مبلغ  همچنین 

)نقدی یا اعتباری( می نماید.

فروش،  در  مطابق جدول مشارکت  که  است  یا شرکتی  )عقیق(: شخص  فروش  عامل 
محصول را خریداری نموده و در بازار به فروش می رساند.
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)Retail( مزایای همکاری در فروش محصوالت غیرسازمانی پادویش
همکاران فروش محصوالت غیرسازمانی پادویش)Retail( پس از آغاز همکاری، بر اساس سطوح خود دارای مزایای زیر می باشند:

الماس زمرد یاقوت عقیق عنوان ردیف
دسترسی به سامانه فروش  1

- دریافت گواهی نامه همکاری فروش 2
دسترسی به آموزش های از راه دور 3

مطابق با جدول مشارکت در فروش درصد مشارکت در فروش محصوالت 4
%2 %2 %2 %2 اضافه درصد پاداش بابت نصب تابلوی پادویش سردرب فروشگاه 5

دریافت اقالم تبلیغاتی 6
- امکان دارا بودن عوامل فروش 7

امن پرداز امن پرداز امن پرداز توزیع کننده تسویه مالی با 8

2



درصد مشارکت بازه شارژ کیف پول )ریال(
فروشنوع عاملیت حداکثر حداقل

70 به باال 15،000،000،000 توزیع کننده درجه یک )الماس( 

60 به باال 5،000،000،000 توزیع کننده درجه دو )زمرد(
50 به باال 1،000،000،000 توزیع کننده درجه سه )یاقوت( 
40 140،000،000 90،000،001

عامل فروش )عقیق(
38 90،000،000 50،000،001
36 50،000،000 30،000،001
33 30،000،000 15،000،001
30 15،000،000 7،000،000

30)10+20( 0 0 مشارکت کننده 

درصد مشارکت بازه شارژ کیف پول )ریال(
فروشنوع عاملیت حداکثر حداقل

30)10+20( 0 0 مشارکت کننده 
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1. دسترسی به سامانه فروش 
به  می توانند  تائید  از  پس  سطوح  تمامی  در  فروش  همکاران 
سامانه فروش دسترسی داشته باشند و امور مربوط به خرید و 

فروش خود را مدیریت نمایند. 
2. دریافت گواهی نامه همکاری فروش

 ،) باالتر  و  یاقوت   ( سطوح  تمامی  در  کنندگان  توزیع  برای 
پادویش  غیرسازمانی  محصوالت  فروش  همکاری  گواهینامه 
صادر می گردد تا در صورت نیاز در مدت اعتبار همکاری از آن 

استفاده نمایند.
3. دسترسی به آموزش های از راه دور

تمامی همکاران فروش می توانند از دوره های آموزشی از راه دور 

از طریق سامانه فروش بهره مند گردند.

4. اضافه درصد پاداش جهت نصب تابلو سردرب
برند  تابلو  که  فروشی  همکاران  به  پاداش  جهت  درصد  این 
پادویش را در سردرب فروشگاه خود نصب کنند، تعلق می گیرد. 

5. دریافت اقالم تبلیغاتی
سطوح  تمامی  در  کنندگان  توزیع  و    )عقیق(  فروش  عوامل 
)یاقوت و باالتر( می توانند جهت توسعه بازاریابی و فروش خود 
دریافت   ... و  بروشور  کاتالوگ،  تبلیغاتی،  اقالم  پرداز،  امن  از 

نمایند.
همکار  درخواست  به  تبلیغاتی  اقالم  تخصیص  مقدار  تشخیص 

فروش برعهده امن پرداز می باشد.
6. امکان دارا بودن عوامل فروش

می توانند  باالتر(  و  )یاقوت  سطوح  تمامی  در  کنندگان  توزیع 
دارای شبکه عوامل فروش )زیرمجموعه( باشند.

7. تسویه مالی با
عوامل فروش )عقیق( می بایست تسویه مالی سفارشات را از 
تمامی سطوح  در  توزیع کنندگان  و  توزیع کننده مربوطه  طریق 

)یاقوت و باالتر( از طریق امن پرداز انجام دهند.
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)Retail( مشارکت در فروش محصوالت غیرسازمانی پادویش
درصد مشارکت در فروش محصوالت غیر سازمانی پادویش برای سطوح همکاری به شرح زیر می باشد:

توزیع کننده:

درصد مشارکت بازه شارژ کیف پول )ریال(
فروشسطح همکاری حداکثر حداقل

50 7،500،000،000 1،500،000،000 توزیع کننده درجه سه )یاقوت( 
60 22،500،000،000 7،500،000،001 توزیع کننده درجه دو )زمرد(
70 - 22،500،000،001 توزیع کننده درجه یک )الماس( 

1- توزیع کننده درجه سه  )یاقوت( می بایست برای شروع فعالیت حداقل مبلغ 1،500،000،000 ریال کیف پول خود را شارژ نماید. 
همچنین باید بین 3 تا 10 عامل فروش را به عنوان زیر مجموعه خود در حداقل یک استان معرفی نماید. 

نماید.  شارژ  را  خود  پول  کیف  7،500،000،000ریال  مبلغ  حداقل  فعالیت  برای شروع  می بایست  )زمرد(    دو  درجه  کننده  توزیع   -2
همچنین باید بین 11 تا 100 عامل فروش را به عنوان زیر مجموعه خود در حداقل 5 استان معرفی نماید. 

3- توزیع کننده درجه یک )الماس( می بایست برای شروع فعالیت حداقل مبلغ 22،500،000،000 ریال کیف پول خود را شارژ نماید. 
همچنین باید بیش از 100 عامل فروش را به عنوان زیر مجموعه خود در حداقل 10 استان معرفی نماید.

5 شرکت نرم افزاری امن پرداز 4



عامل فروش:
درصد مشارکت بازه خرید )ریال(

فروشسطح همکاری حداکثر حداقل

30 30،000،000 19،000،000

عامل فروش )عقیق(
33 60،000،000 30،000،001
36 100،000،000 60،000،001
38 170،000،000 100،000،001
40 - 170،000،001

1- حداقل مقدار برای اولین خرید برابر با 19 میلیون ریال می باشد.
2- پس از  خرید اول، کیف پول به میزان درصد مشارکت پله اول شارژ می گردد.

3- هرگاه پس از خرید، مجموع خرید قبلی با مبلغ خرید فعلی باعث تغییر در درصد مشارکت گردد، مابه التفاوت درصد مشارکت ها در خرید های 
قبلی اعمال شده و در کیف پول شارژ می گردد. این مبلغ در خرید بعدی قابل استفاده خواهد بود.

4- سقف تعداد الیسنس در هر بار خرید 200 عدد می باشد.
5- هرگاه مجموع تعداد الیسنس های خریداری شده بیش از 100 عدد گردد، امکان خرید جدید منوط به فعالسازی حداقل 60 درصد از 

الیسنس های خریداری شده قبلی می باشد.
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جرایم تخلف فروش الیسنس های چند کاربره به چند مشتری

شرح جریمه دفعات تکرار تخلف
تغییر در جدول درصد همکاری و پله های تخفیفی )متناسب با تخلف صورت گرفته( مرتبه اول

تعلیق همکاری به مدت 6 ماه مرتبه دوم

قطع همکاری مرتبه سوم

در صورت فروش الیسنس های چند کاربره به چند مشتری توسط عاملین فروش، مطابق جدول زیر برخورد خواهد شد:
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