
 

 

 باسمه تعالی

 قرارداد بازاریابیفرم 

 مابیناین قرارداد در تاریخ      /     /           ، فی

 ساکن در ........................به شماره ملی   ........... خانم ..................................... فرزندآقای/حقیقی: شخص ��

به شماره  حساب/کارت بانکی و به شماره ...................................... دارای تلفن همراه ..........................................................................................................................

 ...................................................................................... نزد بانک ............. شعبه .............. شهرستان .

و  .................... ........... به شماره ثبت............. سات غیر تجاریها و موسثبت شده در اداره ثبت شرکت (..............................شرکت/آقای/خانم ................................. )شخص حقوقی: ��

ه ب حساب/کارت بانکی و لفن ....................................تو شماره  ..........................................................................................................................و نشانی شناسه ملی ............................ 

 . ن ...............ستاشماره ........................................................................ نزد بانک ............. شعبه .............. شهر

به نشانی  گروه طراحی وب و برنامه نویسی ترشیز وب ی از. به نمایندگآقای/خانم .................................................... و از یک طرف شودنامیده می «بازاریاب»که از این پس در این قرارداد، 

 کند.اد آن میمنعقد شده و طرفین را ملزم به اجرای مف ،از طرف دیگر ،نامیده می شود «ترشیز وب»رداد که از این پس در این قرا www.torshizweb.irاینترنتی 

 موضوع قرارداد:

 :انجام خواهدشد تحت شرایط ذیل که هبود ترشیز وب خدمات معرفی برای آنالین و آفالین بازارابیانجام فعالیتها و اجرای برنامه های مرتبط با 

 .م از آنالین و آفالین مختار استاعبازاریابی  (های)بازاریاب در انتخاب روش .1

 بازاریابی برعهده بازاریاب بوده و ترشیز وب تعهدی در این مورد ندارد. هزینه هایکلیه  .2

ضوابط مربوط به  (تغییرات) بایست با مطالعه پیوسته آن از آخرینبوده و می ترشیز وب (سایتِوب)مه رسمی ترشیز وب منتشر شده در تارنمایآئین نا مفاد بازاریاب موظف به رعایت .3

 هر زمان بمنزله پذیرش آخرین تغییرات مربوطه است. . بدیهی است ادامه همکاری تاانصراف دهد از ادامه فعالیت ،در صورت عدم پذیرش تغییراتو  ب کندبازاریابان اطالع کس

 از سفارش ترشیز وب تسابیسود اک    � /ل مبلغ سفارشک    �از  (به حروف: .............. درصد)برابر ........%  منجر به درآمد برای ترشیز وب، ابت هر سفارشپورسانت بازاریاب ب .4

 .باشدمی

 ...........هانه ......................بوده که شرط پرداخت آن جذب حداقل درآمد ما (به حروف: .............................................. تومان................... تومان )حقوق ماهانه بازاریاب به مبلغ ...... .5

 می باشد.برای ترشیز وب  ماه به مدت حداقل ........ (به حروف: ............................................ تومان) تومان

 خواهدبود. و به مدت ....... ماه/سال (این قرارداد 5مربوط به ماده شروع پرداخت حقوق ماهانه بازاریاب از ماه ....... اُم ) .6

گردآوری و  را (برای ترشیز وب ها پرداخترسید برای بازاریاب و  ات جذب شدهقرارداد سفارشرونوشت ) شانفعالیت های مدارک مستند بایستمی (هر دوبازاریاب و ترشیز وب ) .7

 به نحو مناسب نگهداری نمایند.

 ترشیز وب تعهدی در مورد بیمه کردن بازاریاب ندارد. .8

ای ترشیز وب بر رامیلیون تومان  5سفارش باالتر از  5حداقل در سال اول فعالیتش، هر بازاریاب جدیدی که  مستقیم تواند بازاریاب هم جذب کند و به ازای معرفیخود می ،بازاریاب .9

 میلیون تومان پاداش خواهدگرفت. (به حروف: .............جذب کرده باشد، ............ )

ترشیز وب انجام شود و هر مکاتبه خارج از بسترهای  رسمی و یا تارنمای (Sapp.irبه نشانی: رسان سروش)ترشیز وب الزاما باید بر بستر پیام (نمایندگانکلیه مکاتبات بازاریاب با ) .10

 باشد.بی ارزش می (پیامک یا حتی تماس تلفنی و) مذکور

مرحله ای )و بعد از پرداخت مشتری در هر مرحله( انجام  ،در ترشیز وب مرحله ای انجام می شود، پرداخت پورسانت به بازاریاب هم ی سفارشاتبا توجه به اینکه دریافت هزینه ها .11

 خواهدشد.

 باشد.دادگستری شهرستان کاشمر می ،(دادگاه صالحه)مرجع حل اختالف .12

و  امضای نماینده ترشیز وب مُهر رسمی ترشیز وب و تنظیم شده و بدوندر .... صفحه  (نسخه اول برای بازاریاب و نسخه دوم برای ترشیز وبنسخه ) این قرارداد، همزمان، عینا در دو .13

 باشد.فاقد ارزش قانونی می ،توسط بازاریاب نیز در صورت نقض هریک از مفاد

 

 

 

 

 

 

 ترشیز وبو مهر  ی نمایندهامضا                                 امضا و اثر انگشت بازاریاب                                                                                                       


