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برنامه اعطای نمایندگی شرکت

زرعطار نوین فارمد ایرانیان
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اهداف و برنامه ها

توسعه و ترویج فرهنگ سبک زندگی سالم و صحیح•
توسعه بازار خرده فروشی گیاهان دارویی•
کارآفرینی در بستر ابزارهای نوآورانه •

برندسازی و کسب سهم بازار •
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ویژگی های فروشگاه زرعطار

تأمین کاالهای برندهای معتبر داخلی و خارجی با هزینه بسیار کمتر  •

بهره مندی از تخفیفات جذاب تأمین کنندگان طرف قرارداد با شرکت •

مه های بهره مندی از برنامه های تبلیغاتی و جشنواره های فروش گسترده فروشگاه های عطارمارکت شامل برنا•

فروش ویژه، پروموشن های دوره ای و مناسبتی

انی، و پشتیبانی تأمین کاال، حسابداری و خدمات مالی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات، آموزش نیروی انس•

بازاریابی و تبلیغات

بهره مندی از استاندارد روز در طراحی و چیدمان فروشگاه به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان•

واگذاری تابلوی فروشگاه و امکان تأمین تجهیزات استاندارد با قیمت کمتر•
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ویژگی های فروشگاه زرعطار

یت استفاده از سیستم های نرم افزاری شرکت زرعطار شامل سیستم سفارش گذاری و درخواست کاال، مدیر•

فروش، صندوق و صدور فاکتور، باشگاه مشتریان و سامانه پیام کوتاه

تامین مستمر کاالها بدون نیاز به مذاکره با تامین کنندگان و صرف وقت و هزینه•

عدم نیاز به خرید نقدی اقالم و تحمل هزینه انبارداری یا خواب پول•

برند معتبر محصوالت•

تخفیفات باال و فروش های ویژه متعدد در هر ماه•

طرح های ویژه، جشنواره ها و قرعه کشی های متنوع •
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ویژگی های فروشگاه زرعطار

برند معتبر محصوالت•

تخفیفات باال و فروش های ویژه متعدد در هر ماه•

طرح های ویژه، جشنواره ها و قرعه کشی های متنوع •

سیستم فروش و مدیریت موجودی کارا•

سیستم باشگاه مشتریان و سیستم تبلیغاتی متمرکز•

پشتیبانی در امور فناوری اطالعات و تجهیزات فروشگاهی•

طرح های تشویقی برای ارتقا فروش فرانچایزگیرندگان•
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ویژگی های فروشگاه زرعطار

مشاوره های تخصصی جهت مدیریت فروشگاه•

عدم نیاز به دپوی محصوالت•

عدم پرداخت ورودیه یا حق تابلو•

م شروع و اعزام یک سرپرست مربی در هنگا( حضوری و الکترونیکی)آموزش فرانچایز گیرندگان و پرسنل آنها •

به کار شعبه

امکان درآمد جانبی برای شعب در صورت امکان•

اعطای سهام شرکت نسبت به عملکرد فرانچایز گیرنده•
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شرایط اخذ فرانچایز فروشگاه زرعطار

:شخص حقیقی

تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران•

گواهی عدم سوءپیشینه کیفری•

گواهی عدم اعتیاد•

داشتن جواز کسب•

داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم•

سال سن20داشتن حداقل •

داشتن شهرت و رزومه کاری مناسب و قابل احراز•

گواهی عدم چک برگشتی•

:شخص حقوقی
ارائه اساسنامه، آگهی تأسیس، آخرین روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات•

ارائه مدارک هویتی اعضای هیئت مدیره•
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شرایط ملک مورد نیاز فروشگاه زرعطار

ملک باید در نقاطی از شهر با تراکم مسکونی و پاخور مناسب باشد•

25آمپر و یک انشعاب تک فاز 32حداقل یک انشعاب سه فاز )دارای تمامی انشعابات مورد نیاز آب،گازشهری و برق •

(آمپر

با رعایت قانون )سال و یا سرقفلی 3و یا اجاره نامه با مدت اعتبار حداقل ( داشتن سند یا مبایعه نامه)مالکیت ملک •

با رضایت مالک( موجر و مستأجر

دارای کاربری تجاری•

متر، و در بخش ذیل بالکن حداقل 2.8مترمربع فضای فروش در طبقه و سطح همکف، ارتفاع سقف حداقل 20حداقل •

(تایید متراژ منوط به بررسی نقشه).متر باشد3کمینه بر ملک نیز بایستی متر؛2.4

مترمربع5انبارک با درب مجزا از درب ورود و خروج فروشگاه، مساحت حداقل •
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طراحی داخلی فروشگاه زرعطار



سپاس از شمای عزیز
www.Zarattar.com


