باسمه تعالی

متقاضی محترم همکاری
با سالم و احترام ،پیرو درخواست همکاری شما بدینوسیله اطالعات الزم را در اختیارتان قرار می دهیم.
گروه کاری کاتالوگ تجاری ایران تحت عنوان  Iran Trade Catalogدر راستای  Trade Catalogبین المللی به عنوان هاب منطقه ای
فعالیت خود را در سال  95آغاز نموده است ،که پس از مطالعات بازار و بررسی بازار هدف و گستردگی آن و همچنین مطالعات صورت
گرفته در نحوه عملکرد گروه طی این مدت زمان،فعالیت خود را آغاز نموده است .
در حال حاضر با آغاز سال  97گام ابتدایی خود را با محوریت توسعه کمی برای شناخت بازار و معرفی آن به تجار ،سرمایه گذاران ،و
توریست ها آغاز نموده و برنامه های بسیار چشم گیر و شاخصی برای آینده در برنامه کاری دارد ،که ان شاء هللا با توفیق گام به گام نیل به
آنها نیز نائل خواهد آمد .
در این گام گروه کاری ما از همکاران محترمی همچون شما دعوت به همکاری می نماید تا با ثبت نام رایگان خود در این سایت به عنوان
یکی از همکاران ما نسبت به بازاریابی از اصناف مختلف ،مشاغل خانگی و خانوادگی ،شرکت ها ،کارگاه های تولیدی ،کارخانه ها و
هرآنچه که در این سرزمین ،داد و ستدی در آن اعم از کاال یا خدمات رخ می دهد را به عرصه ظهور بین المللی به واسطه این گروه و وب
سایت ما اقدام نماید  ،که به روش ذیل انجام می گردد .
 .1ابتدا شما همکار محترم وارد سایت ما به نشانی  www.ir-tc.netمی شوید و ثبت نام می نمایید .
 .2سپس از طریق قسمت  log in  sign upمشخصات خود را ثبت نمایید( .توضیحات در  helpمفصل بیان شده است)
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در این مرحله میتوانید وارد اکانت شخصی خود شوید.

 .4و سپس اقدام به ثبت اطالعات مربوط به کسب و کار های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در قالب فرآیند بازاریابی صورت
پذیرفته نمایید( .توضیحات کامل ارائه می گردد)

توضیحات:
 تعرفه ثبت هر کسب و کار در سایت مبلغ  20دالر معادل تقریبی حداقل  70هزار تومان می باشد ( .که با توجه به نوسانات قیمت
ارز متغیر است –تا تقریبا  90هزار تومان به نرخ امروز).
 از این مبلغ مقدار ثابت  50هزار تومان جهت ثبت به درگاه سایت واریز می گردد و مابقی آن متعلق به شما همکار محترم است( .
که بین  20تا  40هزار تومان به ازاء ثبت هر کسب و کار می باشد )

 نحوه تقسیم بندی کسب و کار های هدف به شرح ذیل است:
 oاصناف مختلف :شامل تمامی کسب های تجاری ،خدماتی ،درمانی ،آموزشی و امثالهم می باشد که در اتاق اصناف هر
شهر قابلیت ثبت دارند.
 oمشاغل خانگی و خانوادگی :شامل کسب و کار های ثبت نشده ای هستند که به صورت جمعی یا فردی انجام می شوند و
محصول یا خدمتی را عرضه می نمایند .عموما این دسته به تولیدات صنایع دستی ،کارگاه های هنری ،مشاغل خانگی
مکمل صنایع و غیره می باشند.
 oشرکت ها و کارگاه های تولیدی :شامل تمامی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشند که قابلیت ثبت حقوقی دارند
و کاال یا خدمتی را ارائه می دهند .شرکت ها ،موسسات فرهنگی آموزشی خدماتی اداری ،کارگاه های محصوالت غذایی،

شیرینی پزی  ،پوشاک ،کفش ،ام دی اف ،و غیره ..که این موارد بیان شده نمونه های بسیار از تنوع زیاد آنها می باشد
.
 oکارخانه ها :شامل کسب و کار های متوسط و بزرگ می باشند که عمد تا در شهرک های صنعتی قرار دارند و بعضا
دولتی نیز می باشند.
 درخواست ما از شما به عنوان همکار  ،تمرکز بر روی این  3دسته اول می باشد ،که هم گستردگی و هم تنوع بسیار دارند و
همچنین قابل دسترس و امکان پذیر می باشند .همچنین پیشنهاد می گردد به عنوان روش مناسب برای شروع ابتدا از مجموعه
دوستان و آشنایان خود اقدام نمایید.
 طبق مطالعات انجام شده در گروه کاری ما ،هر فرد حداقل با  100واحد کسبی از مجموعه های بیان شده رابطه خویشاوندی،
دوستی و آشنایی ،و کاری دارد که اگر بدون فعالیت خاص کاری فقط همین تعداد را جذب و اقدام به ثبت نماید و از درآمد حداقل
 20الی  40میلیون تومانی دراین مدت زمان بهره مند گردید .همچنین انجام مستمر این کار باعث تسلط و مهارت و سرعت
عملکرد باالتر شما درفرآیند بازاریابی و ثبت اطالعات برای سایرین می شود.
 درانجام این کار شما می توانید با در اختیار داشتن یک دستگاه تبلت یا گوشی هوشمند اقدام به تکمیل فرم های مربوطه برای هر
واحد که بازار یابی نموده اید نمایید و به فراخور آن چند عکس از محل یا محصول مورد نظر نیز تهیه نموده و ثبت نمایید .که
البته این عمل در شرکت ها و کارگاه ها نیز میتوانید توام با ثبت کاتالوگ انجام گردد .که به طبع شرایط می توانید برای انجام این
امور نیز شخصا دستمزد مناسب از بابت سایر خدمات ارائه شده احتمالی همچون ترجمه ،و کاتالوگ سازی و غیره دریافت نمایید
ودر این رابطه گروه کاری ما نیز میتواند نسبت به تعیین نرخ عادالنه درانجام این موارد به شما مشاورهای الزم را ارائه دهد.
 اما در مورد کارخانه ها و صنایع بزرگ که عمدتا کار آنها را شرکت های تبلیغاتی بزرگ به دست دارند و از شما همکار گرامی
انتظاری نیست.
 همچنین یاد آورمی شویم علی رقم اینکه مسئولیت محتوای اکانت به عهده کاربر آن است ،اما مطالب ثبت شده برای هر کسب طی
مدت  24ساعت پس از ثبت ،مورد بررسی واحد پشتیبانی سایت قرار می گیرد ،تا مبتال به مطالب خالف قانون و عرف نباشد،
سپس بعد از تایید واحد ،برای نمایش عمومی در سایت قرار می گیرد.
مزیت ها:
-

هر یک از همکاران در تعیین نرخ تخفیف نسبت به تعرفه صاحب اختیار هستند .لذا گروه کاری ما باالترین نرخ بازاریابی حدودا
بین  20الی  50درصد می باشد را به ازاء هر ثبت در نظر گرفته که در نوبه خود در کشور بی نظیر می باشد.

-

واحد های تولیدی و خدماتی سه دسته اول ،اگر بخواهند شخصا در عرصه های بین المللی حضور پیدا کنند ،حداقل تعرفه 200
الی  600دالر را باید پرداخت نمایند ،که برای واحد های کوچک مبلغ قابل توجهی است .و عموما این مبلغ برای مدت زمان یک
ماه و تعداد دفعات محدود متغییر می باشد .اما در سایت طراحی شده توسط گروه کاری ما این مدت زمان ،در گام اول  5ساله
تعریف شده است وهمچنین محدودیتی برای تعداد دفعات تغییر و ویرایش در آن وجود ندارد .و به این طریق از تولید ملی،
اشتغال ،و رونق گردشگری حمایت می کنیم.

-

در صورت کثرت ثبت نام یک نوع واحد صنفی ،حمایت های مختلف همچون بیمه های تکمیلی و امثالهم ارائه می گردد.

-

در راستای ایجاد انگیزه کاری ،هر یک از همکاران محترم که بیش از  1Kکسب و کار را در سایت ثبت نمایند ،بدون هیچ قرعه
کشی ،هدایا و پاداش های چند ده میلیونی نفیسی به آنها تقدیم می گردد.

به امید همکاری های پیروزمندانه و موفق در این گروه کاری و دستیابی به سایر عرصه های برتر

