شرایط اعطای نمایندگی فروش
محصوالت و خدمات

محصوالت و خدمات قابل ارائه توسط نمایندگی ها:
.1

کتاب(رفتار هوشمندانه ،اقیانوس آبی ،خلق برند)

.2

محصوالت آموزشی (پکیج پولساز ،پکیج  DVD ،DISCهای آموزشی ،تست )DISC

.3

کارگاههای آموزشی(ارتباط پولساز با  ، DISCاستراتژی فروش ،تبلیغات ،فروشنده پولساز)

.4

دوره های آموزشی جامع ( مدیر پولساز ،مدیران آینده ،معماری برند)

.5

طراحی ( طراحی هویت بصری برند ،لوگو ،ست اداری و )...

.6

طراحی سایت

.7

مشاوره های ساعتی

.8

پروژه های مشاوره تخصصی( برندینگ ،منابع انسانی ،بازاریابی ،فروش ،بازاریابی اینترنتی ،مدیریت و )...

امتیازات اقیانوس آبی برای نمایندگی
.1

مجوز برگزاری دورههای جامع ،سمینار و کارگاه

.2

اقالم ضروری برای نماینده فروش اعم از کارت ویزیت ،بج سینه ،محصول و مایحتاج نمایشگاهی

.3

دوره های آموزشی الزم در خصوص ارتقا سطح دانش و آگاهی نماینده فروش و تیم فروش

.4

اعالم قیمت محصوالت و خدمات

.5

در اولویت گذاشتن نمایندگان برای رزرو اساتید

.6

در اختیار گذاشتن جزوات ،سرفصلها و شیوهی برگزاری سمینار،کارگاه و دورههای جامع

.7

مشاوره تبلیغات برای فروش محصوالت و خدمات

.8

حمایت تبلیغاتی از طریق سایت و رسانه های اجتماعی

.9

حمایت مالی برای حضور در نمایشگاهها و تبلیغات

 .11اعالم رسمی واگذاری نمایندگی
 .11مجوز استفاده از برند اقیانوس آبی

شرایط الزم جهت اخذ نمایندگی متقاضی حقیقی
 .1التزام به قانون اساسی
 .2تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
 .3اعتقاد به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی
 .4عدم اعتیاد به مواد مخدر
 .5دارا بودن حسن شهرت
 .6نداشتن سوء پیشینه ی کیفری و همچنین نداشتن سابقه ی محکومیت ،ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
 .7داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه ی عمومی یا معافیت دائم در مورد آقایان
 .8دارا بودن حداقل مدرك فوق لیسانس
 .9دارا بودن حداقل 2تا  4سال سابقه ی کار آموزشی و پژوهشی و  1تا  2سال سابقه ی کار اجرایی ،مدیریتی و مشاوره ای
 .11توان ایجاد یا تأسیس نمایندگی بنا به تشخیص مرکز

مدا رک مورد نیاز برای اعطای نمایندگی
 .1کپی مجوز موسسه با تاریخ معتبر به نام شخص متقاضی
 .2کپی اجاره نامه یا سند به نام شخص متقاضی با تاریخ اعتبار
 .3کپی شناسنامه کپی کارت ملی پشت و رو به همراه اصل آن
 .4تصویر کارت پایان خدمت و اصل آن (برای آقایان)
 .5تصویر آخرین مدرك تحصیل (حداقل فوق لیسانس)
 .6عکس پرسنلی  2قطعه
 .7عکس از مکان موسسه
 .8برگه عدم سوء پیشینه
 .9رزومه
 .11پرداخت  501110111تومان بابت حق امتیاز اعطای نمایندگی

نحوه همکاری
 نماینده محصوالت و خدمات به جز دوره ها و مشاوره ساعتی را با  31تا  51درصد حاشیه سود و به صورت زیر قیمت از اقیانوس آبی دریافت میکند
و با قیمت اعالمی به فروش میرساند .الزم به ذکر است هزینه حق الزحمه تیم فروش به عهده نماینده است.


برای برگزاری مشاوره ساعتی دوره ها و سمینار ها نماینده به ازای تعداد روز رزرو ستاد مبلغ  101110111تومان را باید قبل از شروع به حساب سازمان
واریز نماید .بدیهی است این مبلغ برای افرادی غیر از نماینده حداقل  105110111تومان میباشد.

مدارک اقیانوس آبی:

