
 بنام خدا 

 

 های زنجیره ای در استانهای تهران و البرز  فراخوان جذب نمایندگی  فروشگاه 

 

 بهره     های رقابتی خود و   در نظر دارد به منظور توسعه بازار با تکیه بر مزیت  پیوند   زنجیره ای های    توسعه فروشگاه شرکت  

نسبت به جذب نمایندگان فعال   ،  اندازی کسب و کار فروشگاهی  به راه  مند ه  عالقگیری از توان اشخاص حقیقی و حقوقی  

 .   اقدام نماید   و کوشا

 ملک  با توجه به شرایط مذکور در خصوصو    پیوست  فرماز طریق  متقاضیان می توانند درخواست اخذ نمایندگی خود را 

  09939922768  یا شماره واتساپ   و   info@minoomart.ir تکمیل و از طریق آدرس ایمیل    مشخصات فروشگاه و

   به شرکت ارسال نمایند.

خواهندگرفت و راهنمایی   تماسوقت جهت هماهنگی بازدید ملک   در اسرعکارشناسان شرکت با متقاضیان واجد شرایط  

 د. کر  واهندخالزم را ارائه  

 

 مزایای دریافت نمایندگی 

 کسب مشاوره رایگان  

 اخته شده و دارای اعتماد جهت مشتریان نسرمایه گذاری روی برند ش 

 ها و قرعه کشی ه  سیستم تبلیغاتی متمرکز و طرح های ویژه تشویقی،جشنوار 

 عدم پرداخت حق تابلو  

 سیستم فروش و مدیریت موجودی کاال و انبار گردانی  

 عدم نیاز به خرید نقدی محصوالت 

 راه اندازی فروشگاه مشاوره  آموزش پرسنل جذب شده و  
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 : انشرایط متقاضی

 شخص حقیقی:

 تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 

 گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 

 گواهی عدم اعتیاد  

 داشتن جواز کسب  

 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم  

 عدم وابستگی به هرگونه حزب و یا جناح سیاسی  

 سال سن   30داشتن حداقل   

 داشتن شهرت و رزومه کاری مناسب و قابل احراز  

 گواهی عدم چک برگشتی  

 فروشگاه   ز یتجه  یمال ییتوانا 

 :  شخص حقوقی

 آخرین تغییراتارائه اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین روزنامه رسمی و آگهی   

 مدیرهارائه مدارک هویتی اعضای هیئت 

 شرایط ملک موردتقاضا: 

 هزار نفر باشد.   50  ی باال  یدر شهرها  دیملک با 

 .ملک باید در نقاطی از شهر با تراکم مسکونی مناسب باشد 

 آن منطقهفروشگاه های فعال دیگر    تا  فروشگاه  مناسب  فاصله  

 فاز  تک   انشعاب  یک  و   آمپر 32  فاز  سه  انشعاب  یک  حداقل)  برق  و   آب،گازشهری   نیاز  مورد  انشعابات  تمامی   دارای  

 (آمپر25

سال و یا سرقفلی )با رعایت قانون 5مالکیت ملک )داشتن سند یا مبایعه نامه( و یا اجاره نامه با مدت اعتبار حداقل    

 موجر و مستأجر( با رضایت مالک

 تجاری   کاربری   دارای  

  2.4  حداقل  بالکن  ذیل بخش   در  و  متر،   2.8  حداقل  سقف  ارتفاع  همکف،   سطح  در  فروش  فضای  مترمربع120  حداقل  

 متر باشد.)تایید متراژ منوط به بررسی نقشه(   5متر؛کمینه بر ملک نیز بایستی 

 مترمربع 20  حداقل  مساحت فروشگاه،   خروج   و  ورود  درب  از  مجزا   درب  با   انبارک  



 با  رمپ  وجود  سطح  اختالف  وجود  صورت  در  متر؛  سانتی100  خیابان  سطح  با  فروش  سطح  ارتفاع   اختالف  حداکثر  

 ه درج20  حداکثر  شیب

 متر  2.5  حداقل  فروشگاه  تابلو  زیر  تا   رو  پیاده   سطح  ارتفاع  

 .صورت می پذیرد شرکت  ییاجرا می فروشگاه توسط ت  یرونی و ب  یداخل  یطراح 

 : کلی شرایط

 اساس درصدی از مارژین هر کاال تعیین خواهد شد.بر   ندگان یجهت نما  ی حق العمل کار  نیانگیم  

 .باشد  یارسال بار متفاوت م  نهیدر تهران و شهرستان ها بر اساس  هز  یندگینما طیشرا 

به حساب شرکت   صورت می پذیرد، نصب شده پوز  یبا استفاده از دستگاه ها  غیر نقدی کهو    ی نقد  یها  یافتیدر  هیکل 

 گردد.   یم  زیوار

 .باشد ممنوع است  یفروشگاه نم  ستیکه در ل  ییهاگردد و فروش کاال  یکاال فقط توسط شرکت انجام م   ن یتام  

 استخدام پرسنل و همچنین تجهیز فروشگاه ها بر اساس استاندارد های تعیین شده شرکت صورت می پذیرد.  

 وثیقه:

 امکان پذیر است. صورت ترهین ملک و یا ضمانت نامه بانکیاخذ وثیقه به دو  

میلیون    600بر اساس نظر کارشناس شرکت و متراژ فروشگاه تعیین خواهد شد که حداقل وثیقه  معادل مبلغ    قهی مبلغ وث

 تومان می باشد. 

 .باشد  یم  ینرخ تورم بانک مرکز   راساس ب  و  به صورت دوساله  وثیقه  شی افزا بیضرتبصره :  

  

 شرایط وثیقه:

 رایط زیر را دارا باشد.ش  باید  گیردمی قرار  پیوند  ایزنجیره  های   فروشگاه   شرکت  رهن  در  که   ملکی وثیقه ملکی:الف(  

 شش دانگ باشد. 

 روستایی نباشد. 

 دارای کاربری زراعی و یا صنعتی نباشد. 

 در رهن بانک و یا در بازداشت نباشد. 

 .دانگ اعیانی است  6پذیرش ملک وقفی مشروط به داشتن سند   

 البیع باشد. )ارزیابی بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است.(سهل   

 دارای سند رسمی مالکیت باشد. )فلذا پذیرش امالک با ارائه قولنامه و مبایعه نامه پذیرفته نیست.( 

 پذیر است. امکان  پیوندپذیرش ملک وقفی صرفاً با اخذ تأییدیه واحد حقوقی شرکت   

 نیست.ملک بدون بنا قابل پذیرش   



 

بانکی:( ضمانتب از شرایط  تواند ضمانتیم   فرانچایزگیرنده   تمایل،  صورت  در نامه  به منظور اطالع  نماید.  ارائه  بانکی  نامه 

 نامه بانکی خواهشمند است به یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.دریافت ضمانت

 به صورت بانکی ارائه نمود. توان بخشی از وثیقه را به صورت ملکی و بخشی را  در صورت تمایل می

 ( اندازی تجهیز و راه: )های اولیه نمایندگان قبل از افتتاح  هزینه

 

 های تامین زیرساخت و انشعابات از قبیل کنتور برق، آب، گاز، خطوط تلفن   هزینه 

 های عقد قرارداد اجاره فروشگاه   هزینه 

 ودیعه احتمالی بابت اجاره فروشگاه   

 صندوق و...... ،هزینه تجهیزات فروشگاهی از قبیل شلف، یخچال، فریزر، سیستمهای کامپیوتری، دوربین   

 هزینه ساخت تابلوی فروشگاه  

 های حمل و نقل تجهیزات  هزینه 

 

 

 هزینه های جاری عامل )نماینده( 

 مزایای قانونی(هزینه های پرسنلی )حقوق، بیمه و  

 اجاره )در صورت مستاجر بودن(   

 تعمیر و نگهداری و هزینه های انرژی )آب،برق،گاز ...(  

  هزینه های متغیر فروشگاه نظیر لباس پرسنل فروشگاه ، نایلکس و تبلیغات محیطی   

 .به عهده عامل می باشد  هزینه مالیات بر درآمد 

 ال هزینه ارسال کا  

 

 

 

 

 


