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موضوع قرارداد :بازار یابی و فروش
این قرارداد بین موسسه فرهنگی هنر ی سوخته نگار ی ایران (چند منظوره) با مدیر عاملی جناب آقای
مرتضی نداف در راستای حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد کسب و کارهای اینترنتی با معرفی و
بازار یابی نوین محصوَّلت فرهنگی هنر ی با جناب آقای  /سرکار خانم  ..............................در تار یخ
 ......................منعقد میگردد و یک سال اعتبار دارد و با تمایل طرفین قابل تمدید است.
میزان درصد تفاهمی پس از تبلیغ و فروش محصول از سوی بازار یاب و وار یز ی مبلغ محصول از
سوی مشتر ی و یا بازار یاب به حساب مدیر عامل 10 ،الی  20درصد (بسته به سقف فروش و تعداد
فروش محصوَّلت) توافقی میباشد که مبلغ آن طی  1الی  3روز (بسته به شرایط) به شماره حساب
یا کارت مندرج در قرارداد ،وار یز میگردد.
این قرارداد در تمامی شاخههای فعالیت موسسه که در سامانه ذکر شده است ،قابل اجراست و
شامل بخشهای فروشگاهی ،آموزشی و غیره میباشد .فروشنده و بازار یاب محترم پس از اخذ
سفارش از مشتر ی و یا فروش محصول ،میبایست به معاونت مربوطه موسسه اطالع دهد تا روند
فروش و در یافت هز ینه و وار یز حقالعمل فروشنده تسر یع شود.
نکته :چنانچه بازار یاب بدون دلیل موجهی از تعهدش امتناع کند ،قرارداد یکطرفه فسخ میگردد.
اینجانب  ..............................متعهد به انجام مفاد قرارداد میباشم.
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